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 توبكدعلا ةروس م نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 .رع ئهنت ةولّصلا تِإ هللا مِقأو نآرقلا بتكلا رم َكيَلِإ وأ آَم + لكأ
 #بر. م الرس . ِ 1 6 ع 5 مر حر ر هوص

 ربكأ هللا رك ِذَأَو اهيف ءرملا ماد ام كلذ افأش نم يا اعرف“ لَو ءاقخقل

 ىلع مهل ًالمحو «سانلل ًاريكذتو ؛يناعملا نم هفيعاضت يف ام ًاركذتو «هتءارقب ىلاعت هللا ىلإ ًابرقت يأ :خلإ يحوأ ام لتا
 (لمجلا ةيشاح) .اهتماقإ ىلع مواد يأ "ةالصلا مقأ"و «قالخألا مراكمو بادآلا نساحمو ماكحألا نم هيف ام لمعلا

 تنأ ام ىلع اوناك امهريغو ًاطولو ًاحون نأ ملعتل ؛كيلإ يحوأ ام لتاف مهرفك ىلع فسأت تنك نإ نعي :خ1 كيلإ

 . "ريبكلا" نم «لتا 0 م ا يد

 (ىلاعت للا ةالصلا دارملا نأب بيجأ ؟ءاشحفلا بكتري لصم مك :ليق نإف :خ! ىهبت ةالصلا نإ

 «نيِقّتملا ّنِم سلا َُنقَتي امْنِإِط اه الزل قم 50 ةياوتلا» افلم اهيل لحخدي نأب باوثلا اب قحتسملا

 نع رحزتو ىهنت ةالصلا نإ" :مّ سابع نباو دوعسم نبا لاق حراوجلاو بلقلاب ًاعشاخ اهيلصيو :(71:ةدئاملا
 ".ًدعب الإ ىلاعت هللا نم هتالصب ددزي م ءركنملا نع ههنت ملو «فورعملاب هتالص هرمأت مل نمف -لحو زع - هللا يصاعم
 يللا جا مكب .هيلع لابو هتالصف ركنملاو ءاشحفلا نع هتالص هني مل نم :دكم ةداتقو نسحلا لاقو

 «ناميلس يبأ نب دامحو ريرح نبا هنع هاور امك «ءفوع نبا هرسف اذك «اهيف ءرملا ماد ام كلذ اهنأش نم يأ :اعرش

 سفنلل ثروتو هللا ركذت انفإ ثيح نم «كلذ كرت ىلع لمحت اهتبظاوم نإ عملا :ليقو .رذنملا نبا هنع هاور امك
 حبصأ اذإف يلصي انالف نإ دك هل ليقو د رباج نع دمحأ هاور ام كلذل دهشي ؛فلسلا رثكأ لوق وهو «هنم ةيشح

 5 :ه دوعسم نبا نع ريرج نباو ياربطلا هاور امو ".لوقت ام هاهنيس" :لاق ؟قرس

 (نيلامكلا ريسفت) .اعوفرم نسحلا نع اضيأ ريرج نبا هاورو ".ًادعب الإ هللا نم ددزي مل ركنملاو
 ةيآلا يعم :فوع نبا لاق امك «ةالصلا يف اهبحاص ماد ام ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نإ يأ :خلإ ماد ام

 ليلقو ديمحت نم هعاونأ رئاسب يأ :ربكأ هللا ركذلو . اهم عد كلا ور اعختلا نع احم بح زعل نإ

 موي هللا دنع ةجرد لضفأ ةدابعلا يأ لل هلك ثا لور نأ لع يردخلا ديعس يبأ نعو .كلذ ريغو حيبستو

 هفيسب برض ول" :لاقف ؟هللا ليبس يف يزاغلا نمو هللا لوسر اي :اولاق ".اريثك هللا نوركاذلا" :لاق ؟ةمايقلا

 يأ "ربكأ" :هلوقو ".ةجرد هنم لضفأ اريثك هللا نوركاذلا ناكل امد بضتخيو ءرسكدي قيح نيكرشملاو رافكلا
 ةداتقو ديز نبا نع دييقتلا اذه لقن دقو .هللا ركذ اهيف سيل يا يأ "تاعاطلا نم هريغ نم" :هلوقو .لضفأ

 ءركنملاو ءاشحفلا نع ىهني يذلا وه يأ ,قالطإلا ىلع ربكأ هللا ركذلو ىبعملا نأ يدنعو :ةيطع نبا لاقو

 يبأ" ةرابع فو ."”لمجلا" نم اصخلم «ةالصلا ريغ يف لعفي كلذكو «كلذ لعفي ةالصلا يف هنم يذلا ءازجلاف

 .تاعاطلا رئاس نم ربكأ ةالصلا يأ "ربكأ هللا ركذلو" :"دوعسلا



 توبكنعلا ةروس ' نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 لإ بتكلا ّلْهَأ اولد الو .هب مكيزاجيف :2) َنوُعَتَصَن ام ُمَلعَيُهَلآَو تاعاطلا نم
 ا 2

 ءازحلا نسحأ هنوعنصت ام. .

 لإ هججح ىلع هيبنتلاو «هتايآب هللا ىلإ لب هسنك نسخ 0 ةلداحماب يأ ب

 1 ا ا ا ل ل ل ل تل ل د وكل ا ا ف و ول وو ب ل

 اهنع ربع امنإو «ةالصلا ركذلاب دارملا :ليقو .ربكأ نوككت هللا ركذب ةلمتشم اهلك ناك امل ةالصلاف :تاعاطلا نم

 نم ربكأ هدابعل هللا ركذ :ليقو .تاعاطلا رئاس نع لضفأ افوكل ببسلا يه هركذ ىلع اهلامتشا نأب ليلعتلل ؛هب

 يبأو دوعسم نباو سابع نبا نع ريرج نبا هلقن ,فلسلا نع لوقنملا وه اذه :"نايبلا عماج" يف .هايإ مهركذ

 نع ةبقع نب ىسوم كلذ ىورو «ريبج نب ديعسو ةمركعو دهاجم لوق وهو :؟ملاعملا" فو .» ناميلسو ءادردلا

 هلوق نع امد سابع نبا يلأس :ةعيبر نب هللا دبع نع -هححصو- مكاحلا ىور د هنع رمع نبا نع عفان
 ".هايإ مكركذ نم هللا ركذ ءال" :لاقف «ليلهتلاو حيبستلاب هللا ركذ :تلقف ,"ربكأ هللا ركذلو" :ىلاعت

 هللا ركذلو ؟نآرقلا أرقت امأ :لاق ؟لضفأ لمعلا يأ :لئس هنأ ناملس نع ريرج نبال ام باتكلا ريسفت دهشي :تلق

 نم هل ىجنأ المع يمدآ لمع ام :ذاعم نع رذنملا نباو ,دهزلا يف دمحأ جرحأو .هللا ركذ نم لضفأ ءيش ال «ربكأ

 :هباتك ف لوقي هللا نأل ؛عطقتي ح هفيسب برضي نأ الإ داهجلا الو :لاق ؟داهجلا الو :لاق هللا ركذ نم هللا باذع

 هللا ركذ :لاق ؟وه امو :اولاق ؟مكلامعأ ريخب مكر بخأ الأ :لاق ءادردلا يأ نع ةبيش يبأ نبا جرخأو .ربكأ هللا ركذلو

 (نيلامكلا ريسفت) .ربكأ هللا ركذ :لاق ؟لضفأ لمعلا يأ لئس هنأ :انّخض سابع نبا نع هلو .ربكأ هللا ركذلو

 مهوعدت ال يأ :خلإ اولداجت الو (نيلامكلا ريسفت) .تاعاطلا رئاسو ركذ نم هنوعنصت يذلا ملعي ىلاعت وه يأ :ملعي هللاو

 ىلإ مهوعداف يأ "اوملظ نيذلا الإ" :هلوقو .نودتهي مهلعل ,ناسحإلاو فورعملاو «نيللا مالكلاب الإ هللا نيد ىلإ

 (يواصلا ةيشاح) .نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي وأ ءاوملسي ىح مهولتاقو «ةدشلاو ظالغإلاب هللا نيد

 ةضراعمك «نسحأ يه يلا ةلصخلاب الإ مهولداحت ال ئيعملا :ليقو ؛مهنم ةيزجلا لبق نمل كلذو :نسحأ يه
 ةمكجلاب كبر ليس ب ٌعدا :ىلاعت لاق امك ءادتهالا مكنم اودارأ اذإ مهإف ,مظكلاب بضغلاو نيللاب ةنوشخلا

 نوئمؤُي ال يذلا اوُلتاق# :ىلاعت هلوقل ةخوسنم تراص :لتاقمو ةداتق لاقو .(5١١:لحنلا) كةَّنَسَحْلا ِةظِعْوَمْلاَو
 الف ةملظلا الإ :امهدحأ «ناينعم هيفو «ءلصتم ءانثتسا :! اوملظ نيذلا الإ (نيلامكلا ريسفت) .(؟4:ةبوتلا) كهّللاب

 اوظلغأ امك مهل اوظلغأ يأ ,نسحأ يه يلا ريغب مهولداح :يناثلاو .فيسلاب مهولداج لب «ةتبلا مهولداحت

 ىلإ كلذب راشأ :خلإ اوبراح نأب (لمجلا ةيشاح) .مهولداجف يأ «هيبنت فرح "الأ" فذ سابع نبا أرقو .مكيلع

 (يواصلا ةيشاح) .رافك مهنأل ؛نوملاظ لكلا نإ :لاقي الف ءاعرش مهمزلي امم عانتمالا ملظلاب دارملا نأ



 توبكدعلا ةروس ه نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ايلإ لزنأ ىرن 5 :مهبتك يف امم ءيشب مكوربخأ اذإ ةيزجلاب رارقإلا لبق نمل

 هل نحو ٌدِحَو َمُكُهْلِإَو اَنْهْلِإَو كلذ يف مهوبذكت الو مهوقدصت الو َوحِيَلِ لأ

 نهيلإ الزنا امك يأ نآرقلا بّتكْلا ىلَبلِإ اَئْلَرنَأ َكِلاَذَكَو .نوعيطم 289 َنوملَسَم

 َوُموْؤُي هريغو مالس نب هللا دبعك ةاروتلا َسّنِكْآ ُمُهَتَْيَتاَ َنيِذَلاَف اهريغو ةاروتلا

 اهروهظ دعب آَتِبَياَتِب ُدَحجحاَمَو -هب ٌنِمْؤُي نَم م ةكم لهأ يأ لوم َنِمَو نآرقلاب . هب

 اولحجو ءقحم هب يئاحلاو قطع قا رقلا نأ مهل رهظو .دوهيلا يأ ع2

 ول يأ اذ كيك هُهِطْحَت اَلَو ٍبَتِك نم نآرقلا يأ ءِهِلَبَق نِم أوُلَتَت تنك اَمَو .كلذ

 يف يذلا :اولاقو «كيف دوهيلا © َتروُلِطَبُمْلا كش بار ايناك راق تك

 ا ا .بتكي الو أرقي ال ىّمَأ هنأ ةاروتلا

 :اولوقو ءمهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقدصت ال" :اعوفرم هذ ةريره يبأ نع يراخبلا هاور :خلإ مكوربخأ اذإ

 نع يرهزلا نع دمحم نع قازرلا دبع نع قاحسإ قيرط نم هدانسإب ةنسلا يحم ىورو ".انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ
 اي :لاقف «ةزانحب رمو دوهيلا نم لجر ءاج تي هدنع سلاج امنيب هنأ :هربخأ هيبأ نع يراصنألا ةلمن يبأ نبا

 مكثدح ام" د يبنلا لاقف «ملكت افإ :يدوهيلا لاقف "ملعأ هللا" في يبنلا لاقف ؟ةزانجلا هذه ملكتت له ءدمحم

 ناك نإو .هوقدصت مل الطاب ناك نإف ؛هلسرو هبتكو هللاب انمآ اولوقو ءمهوبذكت الو مهوقدصت الف باتكلا لهأ

 (نيلامكلا ريسفت) ".هوبذكت مل اقح
 «بيغلاب رابخإلا ليبق نم اذه نأب :باجيو ؟ةيكم ةروسلاو ةنيدملاب ناك امنإ مهمالسإ نأ هيف :خلإ هللا دبعك

 ؛كلذك نوكرشملاو ىراصنلا لب ءهل موهفم ال :دوهيلا يأ (لمحلا ةيشاح) .هعوقو لبق مهلاحب ىلاعت هربخأف

 لبق بتكتو أرقت تنك ول يعي ؛ةكم لهأ مه نولطبملا :ةداتق لاقو .دوهيلاك نورفاكلا الإ :لوقي نأ بسانملاف

 (نيلامكو يواصلا ةيشاح) .اهنم خسنيو نيلوألا بتك نم أرقي هنإ :اولاقو نوكر شملا كلش يحولا

 .نورفاكلا كشل ذئنيح كنيميب هبتكت الو باتك نم نآرقلا لبق نم أرقت تنك امو :اولتت تنك امو
 «تعنلا اذه ىلع كلذ سلو يأ "خلإ أرقي ال يمأ" :هلوق .ةراوتلا يف هتعن دجي يذلا يبلا يأ :ةاروتلا يف يذلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لتاقم نع لقن اذك



 توبكنعلا ةروس : نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 عال 7 هع. يب و و و ضاق هو د : 02 7 عا 0

 يأ َملعلا أوتوأ تيذلا ٍروُدَص ىف تْيَب ُتَياَء هب تكج يذلا نآرقلا يأ وه َلَب

 دعب 5 دوهيلا 6 2 توفل 3 ًانتيياَعَب دحين )ّ ل نينمؤملا

 تنال امنإ لق ىسيع ا .ىسوم اصعو «حلاص ةقانك "تايآ" :ةءارق يفو
 1 نيقابلل

 © رك هه

 .ةيصعملا لهأ ر انلاب يراذنإ رهظم 2 ويك ديدن انا او ءاشي امك اهلزني هّللأ

 ةيأ وهف يلع َلْثُي نآرقلا َبتكحلا َكيَلَع اَنَلّرَنَأ انأ اوبلط اميف ٌرهِفكَي َرَلَوُأ

 ةَمَحَرَل باتكلا كللَذ ىف ّيرإ تايآلا نم ركذ ام فالخب ءامل ءاضقنا ال ةرمتسم
 دص

 يقدصب اَديِبَس ّمكحَنَيَبَو ىنيب ِهّللآِب فك لق (2) َوُنِوْؤُي ِمْوَقِل ةظع ئَرَكِْذَو

 لرمتلاو اوما لاو وكلاحو لاعب عمال "طا لاو يظر تقلا و اق خل
 00 يف 22: نورِسَحلا مه كيتلؤأ مكنم هّللاب أورفكَو هللا نود نم دبعي ام وهو

 مس 7 5 0 م «ه مارس . 5

 ا هلا ل ل الَولَو بادعلاب كنولجعتسيو .نامإلاب رفكلا اورتشا

 20 اا ا ااا داجاع نا نعل

 ناك ام بتكلا رئاس نإف ؛باتكلا اذه ةصاخ نم كلذ .مهفحاصم نم ال مهظفح نم هنولتيف هنوطفحي :نينمؤملا يأ

 (نيلامكلا ريسفت) ."مهليجانأ مهرودص" :ةمدقتملا بتكلا يف دقي دمحم ةفص يف ءاج اذطو ,فحاصملا نم الإ أرقي
 265 يبلا نم ردص امءاودتعي ملو يأ :اهودحج (دوعسلا يبأ ريسفت) .هفيرحت ىلع دحأ ردقي ال ثيح :هنوظفحي

 (نيلامكلا ريسفت) .ادانعو املظ ؛«تازجعملاو تايآلا نم

 ام ىلع يأ :ءاشي امك اهلزني (نيلامكلا ريسفت) .ركب يبأو يلعو ةزمحو ريثك نبال دارفإب :تايآ هيلع لزنأ

 (يواصلا ةيشاح) .هللا لضفب أي ةداعلل قراح رمأ ةزجعملا نأل ؛كلذ يف دحأل لخد الو ديري

 نم رارمتسالا ذحأو .اهريغو اكَتِلَع حلاص ةقان فالخب «نينسلاو روهدلا رم ىلع ةيقاب يأ :ةرمتسم ةيآ وهف

 عجري دقو «تقولا نعم لحألاو «باذعلا يأ :هل ىمسم لجأ (لمجلا ةيشاح) ."مهيلع ىلتي" :هلوق يف عراضملا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةدملا نيع م. لجألاف «موقلا ىلإ ريمضلا



 توبكدعلا ةروس ١ نورشعلاو يداحلا ءزجلا
 يرد

 انآ

 7 1 ب اروص مسار قاب 5 5 رووا تار ٍُك , 2

 َنِإَو ايندلا يف ٍباَذَعْلاِب َكَنوُلِجَعَتَْسَي .هنايتإ تقوب 29 َنوُرُعْشَي ال َّمِهَو ةَئْعَب مُيََيِتَمَلَ
 و م لا ا ع ا ا ا ا و ا رك

 وقيو مهلجرأ تحن نِمَو مهِقوف نم باذعلا مهلشغي موي (39 نيرفكلاب ةطيحمل مه
 (2) َنوُلَمْعَت دك اَم أوقوُذ باذعلاب لكوملا لوقي يأ ءايلابو «لوقلاب رمأن يأ نونلاب هيف
 5 عود” ار سا # ل 5 ل ا ا ا 2000000 ِء
 يف 2 ِنوُدّبَعاَف ىّيإف ةَعِساو ىضَرَأ َنِإ اَوْمَماَء َنيِذْلا َىِداَبِعَي .اننوتوفت الف هءازج يأ

 يف لزن .اهيف رسيتت مل ضرأ نم اهيلإ اورجامت نأب «ةدابعلا اهيف ترسيت ضرأ يأ
 اع

 ِتَوَمْلا ةَقِبآَذ سفك لك .امي مالسإلا راهظإ نم قيض يف اوناك «ةكم يملسم ءافعض

 "نورعشي ال مهو" :هلوقو .ريسلا بتك هل دهشي ام ىلع ,نورعشي ال مهو ةتغب مهنتأ اهإف ؛ردب ةعقوك :ةتغب مهنيتأيلو
 ةدئاف هنأ :يناثلاو .ردي مل ثيحب هنم ةلفغ ىلع هتيتأ :لاقي امك «"ةتغب" :هلوق ئيعم ديكأت :امهدحأ ,ءنيهجو لمتحي

 (لمجلا ةيشاح) .الصأ مهيتأي ال باذعلا نأ نونظيو ءرمألا اذه نورعشي ال مهو ةتغب مهيتأي باذعلا نأ يهو «ةلقتسم

 ةطيحم منهج نأ لاحلاو باذعلا نولجعتسي فيك :ىيعملاو ؛مهتنعت نمو مهتنطف ةلق نم بجعت :خلإ كنولجعتسي

 (يواصلا ةيشاح) .اهنم مهمل رفم ال «ةمايقلا موي محي
 نأ :باوجلاف ؟مادقلا الو فلخلا الو لامشلا الو نيميلا ركذي ملو «نيبناحجلا صخ مل :ليق نإف :خلإ مهقوف نم

 تحتو «ةداعلا يف لفسأ نم دعصت امنإو «قوف نم لزنت ال اهفإف ؛ايندلا ران نع منهج ران هب زيمتي ام ركذ دوصقملا

 (يزارلا ريسفت) .مدقلا عضوب اهيلع سودلاب أفطت الو «قوف نم لزنت منهج رانو ءأفطت لب ةلعشلا ىقبت ال مادقألا
 لكوملا لوقي يأ ةفوكلا لهأو عفانل ةيتحتلا ءايلابو «لوقلاب رمأن يأ رماع نباو ريثك نباو ورمع يبأل :نونلاب
 هنيد رمأ هل شمتي حلو «هيف وه دلب يف ةدابعلا هل لهستي مل اذإ نمؤملا نأ ٍنيعي :خ! يضرأ نإ (نيلامكلا ريسفت) .باذعلاب
 دحن مل :اولاقو .اريثك اتوافت كلذ ف توافنت عاقبلاو «ةدابع رثكأو انيد حصأو ابلق ملسأ هيف هنأ ردقي دلب ىلإ هنع رحاهيلف
 - ةكم نم يدلا رمألل طبضأو نتفلا نم دعبأو ناطيشلل درطأو ةعانقلا ىلع ثحأو بلقلل عمجأو سفنلا رهق ىلع نوعأ

 نعو .نيعيطملا ضرأ ىلإ اهنم اوجرخاف ضرأ يف عدبلاو يصاعملا تأرط ذإ :لهس نعو .-ىلاعت هللا اهسرح
 اكل يسن ادي بكسلا > هرألا قرف رشا ناك قوص وقرأ ديةانردب رك نما" 105 1سم

 يف ءافلاو «يناثلا نع نيلعفلا دحأب نيغتساف «نودبعاف يايإ اودبعاف يأ رمضم لعفب بوصنم "يايإ" :يايإف

 اوميقت ال :توملا هقئاذ (لمجلا ةيشاح) .نودبعاف يايإف عضوم مكب قاض نإ يأ طرشلا نيعمب "يايإف" :هلوق
 ناطوألا ةقرافم نوك توملا نم مهفيوخت ف ةمكحلاف ؛توملا ةقئاذ سفن لك نإف ؛توملا نم ًافوحح كرشلا رادب
 (يواصلا ةيشاح) .ايندلا يف ءيش لك هيلع ناه توملا ىلع نقيأ نم نإف ؛مهيلع نوم



 توبكدعلا ةروس / نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ٍتَحِلّصلآ ْاوُنِمَعَو أوُُماَم َنيِذّلاَو .ثعبلا دعب ا - را

 "فرغ" ىلإ هتيدعتو «ةماقإلا ىوثلا نم "3, دعب ةنلكلاب ةءارق فو «مهنلزنن مه 8-8

 ُرَجَأ َمْعِي ايف دولخلا نيِرّدَقُم َنيِدِدَح ُرَهتَألا ابن ني ىرَجت َرُع نا َنِي "يف" فذحب

 راهظإل ؛ةرجهلاو نيكرشملا ىذأ ىلع يأ ْأوُرَبَص َنيِذَلأ مه ءرحألا اذه م َنِِسَعَل

 ال ِةَبآَد ني مك نّيَأكَو .نوبستحي ال ثيح نم 0 ماا نيدل
 هر ا

 .مهرمأ هيلإ لآ امو «نينمؤملا لاوحأ ركذب هعبتأ مهرمأ هيلإ لآ امو «رافكلا لاوحأ ركذ امل :اونمآ نيذلاو

 وهو :ءاوثلا نم ةففحملا ةروسكملا واولا دعب ةحوتفم ءايو «نونلا دعب ةنكاسلا يأ :خلإ ةثلثملاب (يواصلا ةيشاح)

 نأل ؛نيمضتلا ببسب نينثال ىدعتيف ؛"لزنن" ئعم "يوثن" نيمضتب هب لوعفم ةءارقلا هذه ىلع "افرغ"و .ةماقإلا

 ضفاخلا طاقسإ ىلع امإو «مهبملب صتخملا فرظلا هيبشت ىلع امإ دحاول يدعتلا ةزمحلا هبسكأو ءرصاق "ىو"

 «نينثال ىدعتي "وب" نأل ؛ناث لوعفم "افرغ" ف «ةدحوملا ءابلاب ىلوألا ةءارقلا ىلع امأو ءفرغ يف يأ ءاعاستا

 ميِهاربإل انأَر 0 :لاق امك ماللاب ةرات ىدعتيو (١١١:نارمع لآ) كِل اَنِقْلِل َدِعاَقَم َنيِنمْوُمْا ُئٌَرَبتإم :ىلاعت لاق
 (لمجلا ةيشاح) ."افرغ"ل ةفص (؟5:ةرقبلا) ك؛ُراهَْأْلا اهِتْحَنْنِم يرْحَتل :هلوقو (١:جحلا) هُيِتْيبْلا َناَكَم
 ىرحب هئارجإل "افرغ" باصتتا نوكيف «ءاوثلا نم مهنميقن يأ "مهنئوثنل" يئاسكلاو ةزمح أرق يأ :خلإ نونلا دعب

 :هلوقو ."دوعسلا يبأ'" ف هلثمو (يواضيبلا ريسفت) .مهبملب تقوملا فرظلا هيبشت وأ ضفانخلا عزنب وأ ؛"مهئلزننل"

 نينمؤملا رمأ امل هلو هنأ :ةباد نم نيأكو .ةنحجلا نم فرغ يف مهنيوثتل هريدقت نوكيف يأ "يف فذحب فرغ ىلإ هتيدعتو"
 "اهقزر لمحت ال" :هلوقو ؟انيقسيو امي انمعطي نمف «لام الو راد امي انل سيلو «ةنيدملا ىلإ جرخن فيك :اولاق ةرجهلاب
 .ةلمنلاو ةرأفلاو ناسنإلا الإ أبخي قلخلا نم ءيش سيل :ةنييع نب نايفس لاق .ريطلاو مئاهبلاك دغل هرخدت ال يأ

 .ىرخأ ةعاسل ائيش رحدت ال وأ (يواضيبلا ريسفت) .اهفعضل ؛اهلمح قيطت ال يأ :اهفعضل (يواصلا ةيشاح)
 هناحبس ريدقتب لب «قزرلا رمأ يف يوقلاو فيعضلاو لكوتملاو صيرحلا نيب قرف الف يأ :مكايإو اهقزري هللا
 دجوأ ىلاعت هللا نأل ؛بابسألا يف هذحأ اذه يفاني الو .ىلاعت هل قزرلا رمأ ضوفي نأ ناسنإلل يغبنيف «ىلاعتو

 (يواصلا ةيشاح) .رسحو لض دقف اهركنأ نمو ركنت ال بابسألاف ءامي ال اابسأ دنع ءايشألا



 توبكنعلا ةروس 9 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ةفقلاو نفعشلا رخسو نضرالاو تاورمسلا َقَلَخ نم رافكلا يأ مُهَتْلَأَس 0 مال نِيلَو

 ء م
 يكللدب مهرارفإ دعب هديحوت نع نوفرصي 29 َنوُكَفْؤُي نأف هلل نلوقَيل

 ءاشي نمل وأ ءطسبلا دعب هل قيضُي دْدَقَيَو اناحتما ءهِداَبِع َنِم ُءاَشَي نَمِل هعس وي قزرلا

2 

 طْسَبَي هَل

 نّم مُهَتلّأَس مسق مال نيلَو .قييضتلاو طسبلا لحم هنمو 9 ٌييِلَع ٍءَىَش ٌلكَب هللا َنِإ ءالتبا

 ايار ردك نقل 11 اوقع اينو نكت يي الا ةيباكشاف امر اهتكلا كارول

 يف مهضقانت () َنوُلِقْعَي ال زهٌرْتك د ا توبا ىلع مه
 0 ا ها يا هدكب كصَلَو ووهْل الإ ايدل ةوَيَحْلأ هذدَه امَو .كلذ

1 

 ىلإ ةراشإ ؛ريخستلاب رمقلاو سمشلا بناج فو «قلخلاب ضرألاو تاوامسلا بناح ف ىتأ :إ تاوامسلا قلخ نم
 ؛ضرألاو تاوامسلا فالخب «ملاعلا ماوق اممي ناذللا «راهنلاو ليللا هنع أشني يذلا ريخستلا امهقلخ يف ةمكحلا نأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع عسوملا وه هيلع قيضملاف :طسبلا دعب (يواصلا ةيشاح) .امهقلح درحم يف عفنلاف

 ريغ هيلع قيضملا نوكيف اذه ىلعو «نيمهبم امهوك عماجب "ءاشي نمل عضوم ريمضلا عضوف :ءالتبا ءاشي نمل وأ
 عسوي "ءاشي نم" ركذ اذإ هنأل ؛هنم همهفل روكذملا ريغ رحآ "ءاشي نم" ىلإ ريمضلا نأ دارملاو .هيلع عسوملا

 رمعم رمع نم يأ (١١:رطاف) 4ِهِرْمُع ْنِم ْصقْنُي الَو ٍرَمَعُم ْنِم ُرَمَعُي امو نر ليو ك1 مح هقزر

 (نيلامكلا ريسفت) .مادختسالا نم بيرق وهو ءرخآ مهرد فصن يأ ؛هفصنو مهرد يدنعو ءرخآ
 طسبلا نأ ىلع ءادحاو هيلع قيضملاو هل عسوملا نوكي نأ لمتحي يأ :"يواضيبلا" ف هحيضوت :ءالتبا ءاشي نمل وأ

 .مهبم "ءاشي نم" نأل ؛هماهإو "ءاشي نم" عضوم ريمضلا عضو ىلع ءانب نوكي ال نأو «بقاعتلا ىلع ضبقلاو
 «ئغلا الإ هناعإ حلصي ال نم يدابع نم نإ" :ثيدحلا يف ,مهدسفي امو دابعلا حلصي ام ملعي يأ :ميلع ءيش لكب

 (كرادملا ريسفت) ".كلذ هدسفأل هتينغأ ولو رقفلا الإ هنامإ حلصي ال نم يدابع نم نإو ؛«كلذ هدسفأل هترقفأ ولو

 هلل دمحلا لق :ليقو .هتردق ىلع نيهاربلاو ججحلا نم حضوأ ام ىلع هلل دمحلا :"يطرقلا" يفو :خلإ ةجحلا توبث

 ١ 7 (لمجلا ةيشاح) .تابنلاب ضرألا ءايحإو «ءاملا لازنإ ىلع هلل دمحلا لق :ليقو .كلذب مهرارقإ ىلع

 يف مهفأل" :هلوق ."بيطخلا" نم «هريغ هب نوكر شي مهإ مث ؛هادع ام لكل ئدبملا هنأب نورقي ثيح :كلذ يف مهضقانت

 عفن هيف امب لاغتشالا :وهللا :بعلو وهل الإ (يواضيبلا ريسفت) .وه الإ دئادشلا فشكي ال هنأب مهملعل يأ "خإ ةدش

 ءايندلا تاذلب عاتمتسالا وه وهللا :يزارلا لاقو (يواصلا ةيشاح) .الصأ هيف عفن ال امه لاغتشالا :بعللاو ءلحاع

 (لمجلا ةيشاح) .امب ءاردزاو ايندلل ريغصت اذه يفو .ثبعلا وه :بعللاو .همهي ال امو «هينعيال امم لاغتشالا وه :ليقو



 توبكنعلا ةروس ٠١ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ناَوَيَخَك هل رجلا َراَدل َّسِرِإَو اهيف اهترمث روهظل ؛ةرخآلا رومأ نمف ُبَرَقلا امأو

 ىف وبكر اًذِإف .اهيلع ايندلا اورثآ ام كلذ © َتَروُمَلَعَي اوُناَح ْوَل ةايحلا نعم
 ةدش يف مهنأل ؛هريغ هعم نوعدي ال يأ ءاعدلا يأ َنيدلا هَل َنيِصلْخ هَل اوَعَذ ِكلفُلَأ

 ْحُهَتْيَتاَء آَمِب أوٌرفكَيل ءهب (2) وكرم مه اذا ىلإ مُهنح امله وه الإ اهفشكي الو

 رمأ م اللا و يفو «مانصألا ةدابع ىلع مهعامتجاب 0 ةمعنلا نم

 رع كس فدل ذاع نأ اوملعي وري َمَلوَ :كللذ ةبقاع 29 تروملَعَيَفَوَسَف ديد

 10 0001320 0000-5 ْمِهِلَوَح َنِم ُساَكلَآُفطَخَحُيَو انما:

1 ١ 

 ناويحلاو .ةايح اهتاذ يف افأكف ءاهيف توم ال ةمئاد ةرمتسم ةايح الإ اهيف سيل يأ «ةايحلا يأ :خإ ناويحلا يه

 ةكرحلا ئيعم نم نالعف ءانب يف امل ؛'ةايحلا يحل لقي ملو .اواو ةيناثلا ءايلا تبلقف «ناييح سايقلاو ءيح ردصم

 .ةايحلا نيعم يف ةغلابم ةكرحلا ئيعم ىلع لاد ءانب ىلع هئيجمف .نوكس توملاو ؛ةكرح ةايحلاو «بارطضالاو

 «يقابلا ناويحلا ىلع ينافلا وهللا اوراتخا امل نيرادلا ةقيقح نوملعي اوناك ول :ريدقتلا نأل ؛ناويحلا ىلع فقويو

 07 ريسفت) .كلذك سيلو ؛ءكلذ مهملع طرشب اقلعم ناويحلا فصو راصل لصو ولو

 لد فوذحمم لصتا :تلق ؟"كلفلا يف اوبكر اذإف" :هلوق لصتا ام. تلق نإف :يرشخمزلا لاق :خلإ اوبكر اذإف

 كلذو «خلإ اوبكر اذإف «دانعلاو كرشلا نم هب اوفصو ام ىلع مه :هانعم ,مهرمأ نم حرشو هب مهفصو ام هيلع
 «بر اي «بر اي :اولاقو رحبلا يف اهوقلأ حيرلا تدتشا اذإف «مانصألا مهعم اولمح رحبلا اوبكر اذإ اوناك مهنأل

 (لمدللا ةيشاح) .كرشلاب ةنوحشم مهيولق نأل ؛ةقيقح ال ةروص يأ نيصلخم هللا اوعدو
 "ديدمت رمأ" :هلوقو .رمألا يف ةرهاظ يهو «ماللا نوكسب "اوعتمتيلو" روهمجلا أرق يأ :ماللا نوكسب ةءارق فو
 ليبس ىلع كلذ نأب :بيحأف «رفكلاب ىلاعت هللا رمأي فيك ذإ ؛لكشم رمألل افوك وهو ءردقم لاؤسل باوج
 ."بيطخملا" يف حرص امك (4 ٠ :تلصف) مّن اًماوُلَمْعا» :ىلاعت هلوقك ديدهتلا
 هيف ةروسكملا ماللا نوك ديؤي ةءارقلا هذهو (40:تلصف) 4مُتْبِش ام اوُلَّمْعاظ :هلوقك ديعوو :ديدهت رمأ
 هللا ةمعن اودمحيل :نئيعملاو ءاضيأ ديدهتلا ديؤي "نوملعي فوسف" :هلوقو «رمألا مال "اورفكيل" :هلوق ف اذكو

 ةدئاف ال :نيعملاو «"يك مال" امهلعج امهيف ماللا رسك نم :ليقو «"هئاحنإ ةبقاع نوملعي فوسف اوعتمتيلو «هئاحبإ ف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرخآلا ف بيصن ريغ نم «ةلحاعلا يف هب نوعتمتسي ام عتمتلاو رفكلا الإ كارشإلا يف مهل

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .نوسلتخي يأ :سانلا فطختيو



 مورلا ةروس ١ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 نَمَو ؟مهكارشإب 29 َنوُرْفكَي هلل ةمعِنِبَو نونِموي زر حفلا ٍلِطَسلآبقَ مهود 0 الق

 يلا ٍقَحْلاِب بَّدكَوأ هب كرشأ نأب اًبذك هللا ىَلَع ىَرتفا نَّمِم َهِم ملظأ دفا ذل يأ ُمّلْظَأ

 ,كلذ هيف يأ ؟ © َنيرِفَكلب دل ا هَءاَج اَمَل باتكلا وأ

 هللا َنِإَو انيلإ ! ريسلا قرط يأ الب مهب مُجَيِدَبَل انقح يف اتيِف أوُدَهَْج َنيِذَلاَو .مهنم وهو

 .نوعلاو رصنلاب نينمؤملا (2) َنيِيِسْحُمْلآ َعَمْل

 ةيآ نوسمخو عست وأ نوتس 0 ةيكم مورلا ةروس

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلقو ةرثك عم نونمآ مهو ءمهضعب يبسيو مهضعب لتقي ناك برعلا نإف :مهود

 (نيلامكلا ريسفت) .بذكملا رفاكلا كلذ مهنمو ءًاعيمج نيرفاكلا ىوأم هيف نأو ءريرقتلل ماهفتسالا نأ ىلإ ريشي :هيف يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ريرقتلا نعم ىلإ عرف ؛اباجيإ راص يفنلا ىلع تلحد اذإ راكنإلا ةزمه نأ ىلإ هب راشأ :كلذ هيف يأ

 ةدشلا يف «لعفلاو لوقلاب هيف داهحللا يغبني ام لك نم مهريغو رافكلا داهج نم تاعاطلا موزلب :خلإ اودهاج نيذلاو

 نم «ىوملا ةفلاخم داهجلا :نسحلا لاقو .انتمظعل نيرضحتسم «نحنلا دئادشو نتفلا موجه دنع ىوحلا ةفلاخمو ءءاخرلاو

 .سفنلا داهج اهيف داهجلاب دارملاف ذثيحو «ةيكم افوكل ؛داهجلاب رمألا لبق تلزن ةيآلا هذه نإ :نورسفملا لاق ."بيطنلا"

 لاقو .هب لمعلا لبس مهنيدهنل ؛ملعلا بلط يف اودهاج نيذلاو :ضايع نب ليضف لاقو .ىوملا ةفلاخم داهجلا :نسحلا لاق

 ام ىلإ مهنيدهنل ؛اوملع اميف اودهاج نيذلا :ليقو ءانباوث لبس مهنيدهنل ؛انتعاط يف اودهاج نيذلاو :هللا دبع نب لهس

 (يواصلا ةيشاح) ."ملعي م ا ل :ثيدحلا يف امل ءاوملعي مل

 ظ (نيلامكلا ريسفت) .اصلاخ انهجولو انلجأ نم يأ "انقح يف"و ءردقم فاضم هيفف :انقح يف
 «نالوق عم" يفو ديكوتلل ماللاو .ناسحإلا فصوب مهفرشل اراهظإ رمضملا ماقم رهاظلا ةماقإ هيف :نينسحملا عمل

 اذكو «ءامسألا ىلع لخدت امنإ ديكأتلا مالو ءلوألا لوقلا ىلع رهاظ اهيلع ماللا لوعدف ءفرح ليقو ءمسا :ليق

 ريغ ال فرص يهف تنكس اذإ "عم'"و ؛"رادلا يفل اديز نإ" يف امك «رارقتسالا ئيعم اهيف نإ ثيح نم يناثلا ىلع

 (لمجلا ةيشاح) .نيعمل ءاج افرح نوكت نأ رثكألاو ءافرح نوكت نأو اما نوكت نأ زاج تحتف اذإو

 (نيلامكلا ريسفت) .مهل هللا ةناعإب يه امنإ هدابعب هللا ةيعم نأل :نوعلاو



 مورلا ةروس ١ نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 لها اوعبلو نصرا اهتبلغ «باتكلا لهأ مهو 2: 0 ُموُرلآ ِتَبلُع .هب هدارب ملعأ هللا
 اسوجب اوناك رام اوناكو

 مكبلغن نحن :نيملسملل اولاقو ءكلذب ةكم رافك حرفف «ناثوألا نودبعي لب باتك

 «ةريزجلاب سراف ىلإ مورلا ضرأ برقأ يأ ضَرألآ َىَذَأ ىف .مورلا سراف تبلغ امك

 فيضأ َرِهِبَلَع ٍدْعَب م مورلا يأ مهو سرفلا وزغلاب ئدابلاو ناشيحلا اهيف ىقتلا

 تيس عضي ىف .سراف () َوُبِلْغَيَس مهايإ سراف ةبلغ يأ لوعفملا ىلإ ردصملا
 20 ١ ةعباسلا ةنسلا يف ناشيجلا ىقتلاف ءرشعلا وأ عستلا ىلإ ثالثلا نيب ام وه

 ةيآلا هذه لوزن ببس :خلإ مورلا تبلغ (يواصلا ةيشاح) .ريسافتلا حلصأ اذه نأ مدقت :هب هدارمب ملعأ هللا
 لهأ نأل ؛سراف بلغت نأ نودوي نوكرشملا ناكو «لاتق مورلاو سراف نيب ناك هنأ :نورسفملا هركذ ام ىلع

 ربخلا غلبف ءمورلا تبلغف ,باتك لهأ موكل ؛سراف ىلع مورلا ةبالغ نودوي نوملسملاو «نييمأ اسوحب اوناك سراف
 انناوخإ رهظ دقو نويمأ نحنو «باتك لهأ ىراصنلاو «باتك لهأ مكنإ :نيملسملل اولاقو نوكر شملا حرفف ةكم

 موي سراف ىلع مورلا ترهظو «ةيآلا هذه تلزنف ,مكيلع نرهظنلو «مورلا رمأ نم مكناوخإ ىلع سراف لهأ نم

 .ردب موي يف ةياور قو «ةيبيدحلا
 هذه تناكو «ةريزحلا :ليقو 55 :ليقو «تاعرذأ يه :ليقو «سراف ىلإ ماشلا ضرأ برقأ نيعي :خلإ ىدأ يف

 امك «ردب موي يف ةرجحلا نم ةيناثلا ةنسلا يف تناك ةيناثلا ةعقاولا نأب لوقلا ىلع ءنينس سمخب ةرجهلا لبق ةعقاولا

 ةيناثلا ةعقاولا نإ :ليقو "ردب موي هعوقو موي هب اوملعو" :هلوق عم "خلإ ناشيجلا ىقتلاف" :حراشلا لوق نم ذحؤي
 (لمجلا ةيشاحإ .ةنسب ةرجحلا لبق ىلوألا ةعقولا نوكت هيلعو «ءتس ةنس ةيبيدحلا ماع تناك

 ام ةريزجلاب دارملا] (لمجلا ةيشاح) .ةريزجلاب ةنئاكلا مورلا ضرأ يأ فوذحمب. قلعتم ؛مورلا ضرأل ةفص :ةريرجلاب

 سرفف «سرافلا لاتقلاب أدتبا يأ :خل! ئدابلاو [(لمجلا ةيشاح) .برعلا ةريزح امي دارملا سيلو «تارفلاو ةلجد نيب
 (نيلامكلا ريسفت) .مهايإ سراف ةبلغ يأ ردقم لعافلاو :خلإ ردصملا فيضأ .بكار عمج بكرك «سرافلا عمج

 ."مهايإ سراف ةبلغ يأ" :هلوقب حراشلا هنيب ءردقم لعافلاو (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهتيبولغم دعب نم ىعملا نوكيف

 (نيلامكلا ريسفت) دلك يبلا لوق نم يذمرتلا امهاور اذك :خلإ نيب ام وه .سراف ىلع مورلا نوبلغيس يأ :سراف نوبلغيس
 :حيصي ركب وبأ جرح ةيآلا هذه هللا لزنأ امل هنأ يور .ةيمورلا اونبو مهويح اوطبرو :خلإ ناشيجلا ىقتلاف

 هيلع كنهارأ الجأ كنيبو اننيب لعجا «تبذك :فلح نب يبأ هل لاقف «نينس عضب دعب سراف ىلع مورلا نرهظيل

 - 525 يبلا ربعأف ءاتس ىرخأ يفو ءاسمح ةياور فو «نينس ثالث لجألا لعجو «صئالق رشع ىلع هنهارف



 مورلا ةبلغ لبق نم يأ دقت و لبق نو ٠ ا دلل سواق ةوزلا تبلغو «لوألا ءاقتلالا نم

 ئأ ديَبَويَو هتدازإا أ للان مأب بنآت مورلا ةبلغو الوأ سراف ةبلغ نأ -قفملا هدي نمو

 اوحرف دقو «سراف ىلع مهايإ 00 رصنب ب و َتوُنوْؤُمْلا ُحَرفَي مورلا بلغت موي

 عست ىلإ صولق ةئام اهلعجف ."لحألا يف هدامو رطخلا يف هديازف ءعستلا ىلإ ثالثلا نيب ام عضبلا" :لاقف -

 ىلإ هب ءاجو ءتام دق ناكو «فلخ نب يبأ ةثرو نم ركب وبأ هذحأف «نينس دعب سراف ىلع مورلا ترهظف «نينس
 اذكو ءرامقلا ميرحت لبق كلذ ناك هنأ :هيف يذمرتلا دنع هلصأو .يواضيبلاو يوغبلا هركذ ءهب قدصتو دك يبلا
 وه امك «برحلا راد يف ةدسافلا دوقعلا زاوج ىلع هب لالدتسالا حصي الف «"راثآلا حرش" يف يواحطلا هركذ

 (نيلامكلا ريسفت) .انئاملع لوق

 تناك نإ ةيبيدحلا موي وأ ءنينس سمخب ةرجهملا لبق ىلوألا ةعقاولا تناك نإ ءردب موي يأ :لوألا ءاقتلالا نم

 فلأ ةئام سمح يف لبقأف «-مورلا كلم- رصيق شيجو ىرسك شيج :ناشيجلاب دارملاو «ةنسب ةرجهلا لبق ىلوألا
 (يواصلا ةيشاح) .- سرفلا كلم - ىرسك تامو ؛مهوبلغو سرفلا ىلإ يمور

 لبق نم ل ا ل ل ا ا :دعب نمو لبق نم
 مفوك نأ تعي «نيبلاغ موك تقو وهو «نيبولغم مهوك دعب نمو «نيبولغم مفوك تقو وهو «نيبلاغ موك
 (كرادملا ريسفت) .سانلا نيب اههوادن مايألا كلتو ءهئاضقو هللا رمأب الإ سيل ارخخآ نيبلاغو الوأ نيبولغم
 دعب "نوبلغيس" هلوق نأل ؛مهبلغ دعب :هلوق ركذ يف ةدئاف يأ :ليق ام باوح ىلإ هب راشأ :خلإ ةبلغ نأ ىنعملا

 رمأب كلذ نأ نايبو «ةردقلا راهظإ هتدئاف نأ :باوجلا حاضيإو .ةبلغلا دعب نم الإ نوكي ال "مورلا تبلغ" لوق

 مهبلغ لبق اوبلغي نأ بحاولا ناكل مهتكوشب مهتبلغ ناك ولف ءافيعض الإ نوكي ال هيلغ دعب بلغ نم نأل ؛هللا

 هنأ اوركذتيو :مهفعض يف اوركفتيل ؛"مهبلغ دعب نم" لاقف ؛هللا رمأب كلذ نأ ىلع لد اوبلغ ام دعب اوبلغ اذإف

 (لمجلا ةيشاح) .ىلاعت هللا دنع نم وه رمأب كلذ امنإو ؛مقوقب سيل
 ىلع مورلا ترهظ هنأ :"ليزنتلا لاعم" فو ءردب موي مهيلع اورهظ مهنأ يذمرتلا ىور اذك :خلإ اوحرف دقو
 وبأو رمع نبا أرق هنإ مث .ردب موي ناك :ليقو «لوألا ءاقللا نم نينس عبس سأر دنع كلذو «ةيبيدحلا موي سراف
 ىلع اوبلغ مورلا نأ نعملو «-مضلاب- نوبلغيسو -ماللاو نيغلا حتفب- مورلا تبلغ :نسحلاو يردنخلا ديعس
 ,ةتوم ةوزغ يف ةرجهللا ةنماث نوملسملا مهبلغف «نينس عضب يف نوملسملا مهبلغيس مهبلغ دعب نم مهو «سراف
 تبلغ ملا" :تلزنو «ءسراف ىلع مورلا ترهظ ردب موي ناك امل ه2 ديعس يبأ نع يذمرتلا هاور ام هديؤيو

 :نيترم تلزن اهنأ نيتءارقلا نيب قيفوتلاو ؛"مورلا تبلغ" يلع نب رصن أرق اذكه :لاق ؛نونموملا هب 3 "مورلا

 (نيلامكلا ريسفت) .-حتفلاب- ردب موي ةرمو -مضلاب- "تبلغ" ةكمب ةرم
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 06 مهحرف عم «هيف كلذب ليئربج لوزنب ردب موي هعوقو موي هب اوملعو كلذب

 850007 .نينمؤملاب 2 ٌميِحَّرلآ تلانلا رقاد ٌءاَشِي .رمرصني هيف نيكرشملا ىلع

 َنكلَو هب دْهَدَعَو ُهّللاف لحم ال رصنلا هللا مهدعو لصألاو «هلعفب ظفللا نم لدب ردصم
 د

 َن < م

 نم ارهظ َنوُمَلَعَي .مهرصنب ىلاعت هدعو 30 َوُمَلَعَي اَل ةكم رافك يأ سائلا ٌرركا

 ِنَع ْمُهَو كلذ رجا نيرخلاو ماجلاو ةعارراو راحل نم اهنياعب يأ اَيْنَّدلَآ ةوّيْل
0 

 مهتلفغ 1 نع ا مييفن ةذأ فاو كفن دلو .ةكات "مه" ةداعإ : و ,َنوُلِفَع ْرْه ةرجألا

 ديف نق قللذل ك ىّمَسُم ٍلَجَأَو ْقَحْلأب الإ اَمُهيَب اَمَو ضْرألاَو توَمّسلآ ُهّللا َقَلَح ام

 ال يأ م يا يآقلب ةكم رافك يأ نيالا ند امك نإ ثعبلا هدعبو «هئاهتنا

 نِم َنيِذَّلآ ُهَبِقنَع ةَبقدع ناك فيك اوُرظنَيف ضزألا ىف أوريِسَي َرمَلَوُأ .توملا دعب ثعبلاب نونمؤي

 دومتو 5007 َدَّشَأ أوناك مهلسر مهبيذكتب مهكالهإ يهو ءممألا نم ٌمِهلَبق

 ............ اَهوُرَمَع ام َرَتَكَأ اَهوُرَمَعَو سرغلاو عرزلل اهوبلقو اهوثرحَضَرَألآاوُراَثأَو

 (يرزح نبا) .افارتعا امي هل تفرتعا هانعم نأل ؛افرع فلأ يلع :هلوقك ءادعو هللا مهدعو يأ :خلإ نم لدب

 نعم ىلع مزاللا ةلزنم لزني نأ زوجيو «كاردتسالل بسانملا هنأل ؛ركذ امب فوذحملا هلوعفم رَّدق :خلإ ىلاعت هدعو

 (نيلامكلا ريسفت) .مهرصنب ىلاعت هدعو هنمو ءائيش نوملعي ال يأ اماع رّدقي وأ ءملعلا لهأ نم اوسيل مهنأ
 ."حورلا" نم «ةرخآلا نع ةلفغلا ندعم مهنأ ديفي ءديكأتلل ؛لوألا ريركت ةيناثلا 'مه"و يأ :"مه" ةداعإ

 ةلمحلاو «هربخ "نولفاغ"و «ءأدتبم ةيناثلا 'مه" نوكي نأ زوجيو .لومشلا مدعو زوجتلا عفدل ؛يظفل يأ :ديكأت

 (ةفنأتسم هنأ :امهدحأ ,ناهجو ةلمجلا هذه يفو «ةيفان "ام" :خلإ هللا قلخ ام (نيلامكلا ريسفت) .ىلوألا "مه" ربح

 نوكت نأ فعضيو .ضفانخلا طاقسإ ىلع بصن لحم يف نوكتف ءركفتلل هقلعم امنأ :ياثلاو ءاهلبق امم اهل قلعت ال

 (لمجلا ةيشاح) .ةيلاح امإو ةيببس امإ :ءابلا "قحلاب"و .ناروكذملا ناهجولا اهيفو «يفنلا نيعم. ةيماهفتسا

 بلقلا ةغل اهنإف ؛ةراثالل ريسفت :خلإ اهوثرح ."بيطخلا" نم «عقاولا قباطي يذلا تباثلا رمألا.-يأ :قحلاب الإ

 (نيلامكلا ريسفت) 1١(. :ةرقبلا) َضْرَأْلا ريت :هنمو «رييغتلاو
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 ودور <

 َمُهَمِلظَيِل ُهَللا ناك اَمف تارهاظلا يعتلي 0 آب مُهَلَسُر مهن آَّجَو ةكم رافك يأ
- 

3 

 نك مث .مهلسر مهبيذكتب © َنوملَظَي دفا 3 مرج ريغب مهكالهإب

 ,"ةبقاع" عفر ىلع ناك ربخ «حبقألا :أوسألا ثينأت ئاوشلا اوكسأ َنيِذّلا ةَبقَع

 اوُبَدَك نأب يأ نأ مقءاسإو منهج امي دارملاو ,"ةبقاع" بصن ىلع ناك مساو

 سانلا قلخ ءىشني يأ َقلَحْلآ وَدَبَي ُهّللأ (

 ُموُقَت مْويَو .ءايلاو ءاتلاب () َوُعَجَرُن ِهْيَلِإ ّمُث مقوم دعب مهقلخ يأ ءْهُدِيِعُي َمُن
 ركب يبأو ورمع يبأل رثكألل

 0000 .مهتجح ع اطقنال ؛نوكر شملا تكسي () َنوُمِرَجُمْلأ ُسِلَتُي هَع اَسلأ

 3 َتوُمرِهَعَسَي اهي أوتاكو نآرقلا هللا ِتَياَِب

 مرح ريغ نم مهذحأ ضرف ىلعو «ميحر لدع كلم ةلماعم لب «رابج ملاظ كلم ةلماعم مهلماعي يأ :مهملظيل

 (يواصلا ةيشاح) .همزلي ال ام هسفن مزلأ ىلاعت هلضف نم نكلو «هقلح يف هل كراشم ال ذإ ؛املاظ نوكي ال

 ثينأت "ئيسحلا" نأ امك ءىوسألا ثينأت "ىأوسلا" :هلوقو ءاورفك يأ .تائيسلا اولمع يأ :ىأوسلا اوؤاسأ

 "نايبلا حور" نم ,نسحألا

 ركذو ."ناك" مسا امنأ ىلع عفرلاف ءبصنلاب نوقابلاو ؛عفرلاب ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق :خلإ ناك ربخ
 يأ اوبذك نأ :يناثلا ,ىأوسلا ةلعفلا يأ ىأوسلا :امهدحأ ,ناهجو ذئنيح ربخلا يفو ؛يزاحم ثينأتلا نأل ؛لعفلا

 مال امإ ء«ضفاخلا طاقسإ ىلع هنأ :اهدحأ ؛ناهجو "اوبذك نأ" يف نوكي لوألا ىلعف ءبيذكتلا مهرمأ رحخآ ناك

 نوكي يناثلا ىلعو .بيذكتلا مهتبقاع ناك مث يأ "ىأوسلا" نم لدب هنأ :يناثلاو «ةيببسلا ءاب امإو ةلعلا

 ىلعف بصنلا امأو .ىأوسلا ةلعفلا اوؤاسأ يأ فوذحم ردصمل اتعن نوكي نأ وأ ,"اوؤاسأ" ل اردصم "ىأوسلا"

 ىلع "اوبذك نأ"و «نيئيسملا ةبقاع ىأوسلا ةلعفلا تناك يأ "ىأوسلا" :امهدحأ ءناهجو مسالا يفو ,"ناك" ربح

 (لمدلا ةيشاح) .اضيأ مدقت ام ىلع "ىأوسلا"و ,"اوبذك نأ" مسالا نأ :ياثلاو .مدقت ام

 ةفوكلا لهأ ةءارق وه امك :بصن ىلع (نيلامكلا ريسفت) .عفانو ريثك نباو ورمع يبأ ةءارق وه امك :عفر ىلع
 .اهك 07 «تايآلا مهبيذكت ببسب ةءاسإلا مط تلصح يأ :خلإ 0 (نيلامكلا ريسفت) .رماع نباو

 لدب وأ «نايب فطع وأ «هتلع :ليقو ,«فوذحم أدتبم ربح ءابلا ريدقتب هنأ ىلإ ريشي :اوبذك نأب (لمجلا ةيشاح)

 .ايندلا تماد ام ءائيشف ائيش ددجتي ءدبلا نأ ىلإ ةراشإ عراضملاب ربع :ؤدبي هللا (نيلامكلا ريسفت) .ءوسلل
 (نيلامكلا ريسفت) .جتحي نأ نم سيأو تكس اذإ «سلبأف هترظان :لاقي :سلبي (يواصلا ةيشاح)



 مورلا ةروس 53_١١ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 نا مهو- هللاب مهوكرشأ نمم ٌمهياكَرْش نم مُهَل نوكي ال يأ نكي مَلَو

 نيئربتم يأ 2 تيرفك يباكرش نونوكي يأ أوُناَكَو أوتَعّفش مهل اوعفشيل

 امأَف .نورفاكلاو نونمؤملا يأ جو روفر ديكأت ٍذِمَمَوَي ةَعاّسلا موق مّويَو .مهنم
َ 
 56 ا

 7 .٠ ً 2 راي سب منيا هم قا ن1 هَ م سلاا8# يبس ع

 .دورسي 2) بروربخي ةنح َةْضْوَر ىف مهف تنحلّصلا اولهعو اوما: ةريذلا
 رجم 0 ا ل رم عا رع او رواه
 باذدعلا ىف كليتلؤأف هريغو ثعبلا ةرخاللا ىاقلَو نآرقلا اَئِيَياَكِب أوبدكَو أورفك َنيِذلا

 لاقو (يواصلا ةيشاح) .ئيعملا يضام "مل"ب يفنملا نأل ؛ع راضملا نع, يضاملا نأ ىلإ كلذب راشأ :نوكي ال يأ

 .هعوقو ققحتل كلذو دارا نع يضاملاب ريبعتلا ليبق نم اذه نأ ىلإ ةراشإ "نوكي ال يأ" :هلوق :باهشلا

 ادار سيلو ّنيعم يضاملا يفنل "4" تناك املف ."مل"ب يفنملا عراضملا يضاملاب دارملاو .هدعب ام يف لاقي اذكو

 (لمجلا ةيشاح) .يقيقحلا عراضملاب ءاهزيح يف يذلا لعفلا ريسفت ىلإ لصوتيل ؛عراضملا يفنل ىلا "ال" ب اهرسف انه

 (لمجلا ةيشاح) .ةعاسلا موقت ذإ موي ريدقتلاو «ةلمج نع ضوع نيونتلاو ءيظفل يأ :ديكأت

 نومعنيو نومركي يأ :نوربحي (يواصلا ةيشاح) .ةراضن قنور ءامو تابن تاذ ضرأ لك ةضورلا :خلإ ةضور يف
 ثعب عامسلا ةنجلا لهأ دارأ اذإف :ةضف نم سارحأ اهيلع ًاراجشأ ةنحلا يف نأ يور .نيعألا ذلتو سفنألا هيهتشت اع

 .ًابرط اوتامل ايندلا لهأ اهعمس ول تاوصأب سارجألا كلت كرحتف ءراجشألا كلت يف عقتف ءشرعلا تحت نم احير هلل
 :امُض سابع نبا لاقو .نيسحتلا :ريبحتلاو «رورسلا :ةربحلاو «ةديبع وبأ هرسف اذك :نورسي (يواصلا ةيشاح)

 (نيلامكلا ريسفت) .ةنجلا يف عامسلا وه :ريثك يبأ نب ىيي نع يعازوألا لاقو ءنومعني :دهاحم لاقو ءنومركي

 نونوكي قلخلا نأو ءهديعيو قلخلا دبي هنأ الوأ ركذ امل هنأ اهلبق امل ةيآلا هذه ةبسانم هحو :خلإ هللا ناحبسف

 ناتليسو هديمحتو هحيبست نأ ىلإ ةراشإ صئاقنلا نع هزنم هنأ انه ركذ ءريعسلا يف قيرفو ةنحلا يف قيرف :نيقيرف
 وسلا نم هللا هيزنت وه يذلا هرهاظ حيبستلاب دارملاو (يواصلا ةيشاح) .باوثلا راد لولحو «باذعلا نم ةاجنلل

 (كرادملا ريسفت) .ةرهاظلا هللا ةمعن نم اهيف ددجتي امل ؛تاقوألا هذه يف ريخلاب هيلع ءانثلاو

 ةقيرط مزل نيب ام ىلع "هللا ناحبس" نأل ؛ءادتبا ارمأ سيلو «رمألا نيعم يف رابخإ ءاولص ئيعمب. :هللا اوحبس يأ

 يف سمخلا تاولصلا نع هلأس قرزألا نب عفان نأ امك سابع نبا نع مكاحلا جرخأ .رمألا لعف هبصني ال ,ةدحاو

 ءاشعلاو برغملا ةالص :لاق (17:مورلا) «َنوُحِبْصُت َنيِحَو َنوُسْمت نيج هللا َناَحْبّسْفظ :أرقف معن" :لاق «نآرقلا

 (نيلامكلا ريسفت) .رهظلا "نورهظت نيح"و ءرصعلا "ايشع'"و .حبصلاو



 مورلا ةروس ١ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 داقعلاو ردا ناتذلع هنو نياطتلا نب ةواخمت نأ سروال يد اواس نفق

 : ُدَمَحْلآ ُهَلَو .حبصلا ةالص هيفو «حابصلا يف نولخدت (2) َنوُحِبَصَت َنيِحَو

 هيفو ."نيح" ىلع فطع َنيِشَعَو امهلهأ م «ضارتعا ضل ِتمَوَمَّسلَ

 0 .رهظلا ةالص هيفو «ةريهظلا يف نولحدت ج9 َنوُرِهظُت َنيِحَو رصعلا ةالص
 ّنِم ةضيبلاو لاا ةضيبلا نم رئاطلاو «ةفطنلا نم ناسنإلاك ِت ْيَمْلآ َنِم

 © َتوُجَرْخَغ جارخإلا َكِلاَدَكَو اهسبي يأ اَتَوَم َدْعَب تابنلاب ضّرألا يو َىَحْل

 نأ .ىلاعت :هتردق ىلع" ةلادلا .للاعت تيتياَو نيو .«لوعفعللو لعافلل ءاديلاب نروبقلا نب
 يف © ترورشتست محلو مد نمرُشُم أ 1ذِإ مث 3 كما 820 0 1

 كاوا 1 مد د ل ل ءاوح تقلخف اًجاَوْزَأ 1 يفنأ نم ركل َقَلَح نأ فقتل ا .ضرألا

 "تاوامسلا يف"و .هودمحي نأ ضرألاو تاوامسلا لهأ نم مهلك نيزيمملا ىلع نأ هانعمو ءضارتعا :دمحلا هلو

 نوكيف اذه ىلعو «"تاوامسلا يف" هلوق ىلع افطع مهضعب هلعجو :"نيح" ىلع (كرادملا ريسفت) .دمحلا نم لاح

 افطع لعجي نأ اذه ىلع باوصلاف ؟ناكملا ىلع فطعي ال نامزلا فرظ نأب درو .هلبق ام ىلع افطع "دمحلا" هلوق

 :هلوقو (نايبلا حور) .راهنلا طسو يه :ةريهظلا يف (نيلامكلا ريسفت) .ًايشعو امئاد اهيف دمحلا هل يأ ,ردقم ىلع
 (لمجلا ةيشاح) .نيحلا نعم. ةريهظلا يأ "هيف"

 "تايآ نم" ظفل ركذو «ىلاعتو هناحبس هتينادحو ىلع ةلادلا تايآلا نم ةلمح ركذ ف عورش :خلإ هتايآ نمو

 ءايلفسو ايولع ماعلا قلخب مث ,ناسنإلا قلح ركذب اهأدتباو ,"نوحرخت متنأ اذإ" :هلوق دنع يهتنت «ءتارم تس

 ةجحلا موقتو «هتياده هللا دارأ نم امي يدتهيل ؛تايآلا كلت ركذ ف ةمكحلاو ءامي عفتنملا وه ناسنإلا نأ ىلإ ةراشإ

 نأ حصيو ءفاضم فذح ىلع مالكلا نأ ىلإ كلذب راشأ :لإ مكلصأ يأ (يواصلا ةيشاح) .دتهي مل نم ىلع

 (يواصلا ةيشاح) .بارتلا نم ئشان وهو «ءاذغلا نم ةئشان ةفطنلا نأل ؛هرهاظ ىلع مالكلا ىقبي
 «لاح "نورشتنت"و «ةريثك راوطأ دعب ارشب نوريصي امنإ مهفإف ؛نارهاظ انه ةلمهملاو بيترتلا :خلإ رشب متنأ اذإ

 قيلي ام ىلإ ةبسنلاب "مث" عم اهعوقو هجوو .بيقعتلا يضتقت اهنأل ؛ءافلا دعب عقت ام رثكأ ةيئاجفلا يه "اذإ"و

 (لمجلا ةيشاح) .راشتنالاو ةيرشبلا أجاف انيلع اهصق يلا راوطألا كلت دعب يأ ةصاخلا ةلاحلاب



 مورلا ةروس ١ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 َلَعَجَو اهوفلأتو اَهْيَلِإ أَوُيْكَسَتِل ءاسنلاو لاجرلا فطن نم ءاسنلا رئاسو مدآ علض نم

 هللا عنص يف /2) نوركفتي مّوقل تيل روك ذملا َكِلاذ ىف نإ ٌةَمَحَرَو ةدوم اعيمج مكحتيب : و ا عع يس. ا حل ا م سدس 2-2 ١#
 7 هاغ ا "0 ا ا م را ف ا 5

 ةيبرع نم مكن يأ مكتنسلا فلتخاو ضْرآلاَو تَومّسلا قلخ ءهِتنياَء نِمَو .ىلاعت

 0 ٍِع ّء : : و 0-1 .: ض

 ةأرماو دحاو لحجر دالوأ متنأو ءامهريغو داوسو ضايب نم جكنَولاَو امهريغو ةيمجعو

 ءاهرسكو ماللا حتفب /2) َنيِمِلَعلِل ىلاعت هتردق ىلع تالالد سيل َكِلَّذ ىنَّنِإ ةدحاو
 0 2000 رك و هلو ةمو نع رت ندر تقر ِع 0 . 3

 مكل ةحار ؛ىلاعت هتدارإب راهلاو ليلاب ركماتم ءِهِتنَياَء نِمَو .ملعلا يلوأو لوقعلا يوذ يأ

 7 8 ى م يد 7 تارا ع

 ىلِلَذ ىف نر هتاارإب ةشيعمللا بلط يف مكفّرصت يأ َءهِلَّضَف نِّي راهنلاب مُكْوَعِتْبآَو

 ا مكحيري هتنياَ نِمَو .رابتعاو ربدت عامج (3 َتوُعَمْسَيم وقل سيل

 «سنجلا نع زاحم "نيفنألا"و ةيئادتبا "4 :ليقو «يقيقحلا ةاتعع " يفنألا"و 6-5 "ةمادق :خلإ علض نم

 ىلإ يأ :اهيلإ اونكسعل (نيلامكلا ريسفت) (4١١:ةبوتلا) «ْمكِسفنأ ْنِم لوُسَر جكَءاَج دقلإ» :ىلاعت هلوق يف امك

 (لمجللا ةيشاح) .ضعب ىلع مهضعب بولق فطع ةمح رلاو ةدوملا :ليقو «"دلولا ةمحرلاو

 هللا قلخ يف لمأت اذإ اميس «ناميإلا ةدايزو «رابتعالا مه لصحيل ؛ءايشألا كلت يف نولمأتي يأ :نوركفتي موقل

 ةبحما امهنيب نكسأو «ةميب الو ةينح نكت ملو ءهسنح نم ةجوز هل لعج مث ءايوس ارشب هلعج مث ةفطن نم «هايإ

 ارشب اهنم قلحخو هل ةحار اهلعح هنم ةفطنلا تلزن اذإف «ةذللا امهنيب لعجو هل اهنيز اهعامج دارأ اذإف «ةقفشلاو

 اذلو ؛هبر عم هبدأو هتفرعم ةدايز يف اببس ناك كلذ يف ناسنإلا لمأت اذإف «تاركفتلا عاونأ نم كلذ ريغو ءايوس

 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا ىلإ لوصولا باوبأ نم تناك اعبر عامجلا ةذل :نيفراعلا ضعب لاق

 َنوُملاَعلا الإ اَهلَقْعَي اًمَوإِ» :هلوق هديؤيو «ملعلا يوذو لوقعلا يوذ يأ صفحل اهرسكو ءرثكألل :ماللا حتفب

 ام عم دحاولاك نوكيل ؛ريخأتو ميدقت ةيآلا يف :ليق :خلإ راهنلاو ليللاب (نيلامكلا ريسفت) (17:توبكنعلا)

 «ليللاب هلاصتال ؛رجلا فرح فذحف ,راهنلاب هلضف نم مك ؤاغتباو «ليللاب مكمانم هتايآ نمو :ريدقتلاو «,همئالاي

 تناك امث راهنلاب مونلاو .هلاح ىلع لعجي نأ نسحألاو «راجلا ماقم موقي دق فطعلا فرح نأل ؛هيلع فطعو

 .ىلاعت هللا نم ةمعن هدعت برعلا



 مورلا ةروس 1 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ءاَمَسلآَنِم ُلَُمَو رطملا يف ميقملل اًعَمَطَو قعاوصلا نم رفاسملل اهَوَح َقْرَبْلا مكتءارإ يأ
 سيل روكذملا كلِلَذ ىف رإ تبنت نأب اهسبي يأ هيوم َدَعَب ضنا هب -يَحُيَف آم

 . ريغ نم هتدارإب مرمي ضَرَألاَو ُاَمَّسلَآ موقت نأ أ َدهِجَياَ َنِمَو .نورتدتي (ج) توقعي وعل

 آذِ روبقلا نم ثعبلل ؛روصلا يف ليفارسإ خفني نأب ضْرأل نم 00 و مكاَعَد اَذإَوُث دمع

 ىف نّم مُهَلَو .ىلاعت هتايآ نم ةوعدب اهنم مكجحورخف «ءايحأ اهنم () َنوُجّر رن

 اَوَدَبَي ىِذَلاَوهَ .نوعيطم 2 َنوُنِدنَق هلك اديبعو قلو اكلم ضّألاَو توصل

 دنع ام ىلإ رظنلاب ءدبلا نم ِهّيَلَع كر َوَهَأ َوُهَو مهكاله دعبُهُديِعُي مُث سانلل َقلَحْل

 ا و و رد «هئادتبا نم لهسأ ءيشلا ةداعإ نأ نم نيبطاخملا

 :هلوقك «ثدحلا وه يذلا هانعم ءزج يف هلامعتساب ءردصملا ةلزنم لزن هيف لعفلا نأ ىلإ ريشي :مكتءارإ يأ

 هأرت نأ نم ريخ يديعملاب عمست

 مزلتست مهتءارإ نإف ءروكذملا مزلي لعفل ةلعلا ىلع امهبصن :اعمطو افوخ (نيلامكلا ريسفت) ."نأ"ب ردقي دقو
 اهليوأت وأ ,عمطو فو ةءارإ يأ فاضم ريدقتب روكذملا لعفلل وأ ؛عمطلاو فوخلل ؛نيئار مكلعحت يأ مهتيؤر

 (نيلامكلا ريسفت) .افوخ نوفاخي يأ ردصملا ىلع اممياصتنا زوجيو ؛عامطإلاو ةفاخإلاب
 مهيف هلعفل :نوعيطم (نيلامكلا ريسفت) .طرشلا باوج يف ءافلا بانم بوني «ةأجافملل هيف "اذإ' :خإ متنأ اذإ

 اذه :يبلكلا لاقو امض سابع نبا نع لقن اذك «ةدابعلا يف اوصع نإو ثعبلاو ةتامإلاو ءاقبإلاو ءايحإلا نم

 :هلوق هب قلع ثيح ءردصملا ىلع حراشلا هلمح :خلإ قلخلا ؤدبي (نيلامكلا ريسفت) .اعيطم ناك نمل صاخ
 ريمضلا "هيلع نوهأ وه" :هلوقو .مادختسا وهف قولخملا نعم. هل دئاع "هديعي مث" ريمضف اذه ىلعو «"سانلل"

 (لمجلا ةيشاح) .ربخلل ةاعارم وأ ءاعاجرإ وأ ءادر اهوك رابتعاب ريكذتلا لعلو «لعفلا نم ةموهفملا ةداعإلل

 اهلك لاعفألاو "هيلع نوهأ وهو" :ىلاعت لاق فيك هنأ :وهو لاؤس باوحج ىلإ ةراشإ :خلإ نيبطاخملا دنع

 هيضتقتو ءمكلوصأ ىلع ساقي ام ىلع ئبم رمألا نأ :باوجلا حاضيإو ؟ةلوهسلا يف ةيواستم هتردق ىلإ ةبسنلاب

 تسيل "نوهأ" نأ وأ «ةلوهسلا ةدايزب اهيلع موكحم ةداعإلاف «هئادتبا نم نوهأ ءيشلل ةداعإلا نأ نم مكلوقعم

 ىلع دئاع وه لب «مىلاعت هللا ىلع ادئاع سيل "هيلع" يف ريمضلا نإ :ليقو ,"نيه" يعم. ةفص يه لب ؛ليضفتلل

 - «اناسنإ راص نأ ىلإ روط ىلإ روط نم جيردت اهيف ةءادبلا نأل ؛عرسأ يأ قلخلا ىلع نوهأ دوعلاو يأ قلخلا
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 ع 1 2م

 يأ ضألاَو توممّسلا ىف َعَألا ُلَكَمْلآ ُهَلَو ةلوهسلا يف ءاوس ىلاعت هدنع امهف الإو
 .هقلخ يف 2 :ٌميكَحْلآ هكلم يقُريِرَعْلآَوهَو وه الإ هلإ ال هنأ يهو ءايلعلا ةفصلا

 َتَكَلَم ام نم مكن لَه وهو 0 انئاك ٌداَتَم نوكر شملا اهيأ مكل لعج َبّرَص

 0000 ا مُكَتَقَرَر ام ىف مكل َءاكَرْش نم مككيلامم نم يأ يسم |

 نأ نم مهيلع نوهأ نوكيف ؛ةدحاو ةحيصب نوموقي مهنأ عملو «تاحيردتلا هذه ىلإ جاتحت ال ةداعإلاو -

 (لمجلا ةيشاح) .ءاسنو ًالاجر اوريصي نأ ىلإ اغضم مث ءاقلع مث ءافطن اونوكي
 برض" :هلوق نم هدعب اب وأ ,جاجزلا احن هيلإو ؛"هيلع نوهأ" وهو هلبق اع اطبترم نوكت نأ زوجي :خلإ لثملا هلو

 ,نيتهجللا نيتاه يف الع هنأ يأ ؛"ىلعألا"ب قلعتي نأ زوجي "تاوامسلا ٍيف"و ,فصولا لثملا :ليقو ."الثم مكل
 ىلإ دوعي هنإف ؛"ىلعألا" يف ريمضلا نم وأ "لثملا" نم وأ «"ىلعألا" نم لاح هنأ ىلع فوذحم قلعتي نأ زوجيو

 (ةداتق نع لقن اذك «ةينادحولاب فصولا هل نيعي ءوه الإ هلإ ال هنأ وهو :ايلعلا ةفصلا (لمجلا ةيشاح) ."لثملا

 ةينادحولاب فصولا امي دارملاف يأ :خلإ هنأ يهو (نيلامكلا ريسفت) ."ءيش هلثمك سيل هنأ" :امّيذ سابع نبا لاقو

 (يواصلا ةيشاح) .صقن لك نع هيزنتلاو ,لامك لك نم اهمزاولو
 يف "نم"و «ضيعبتلل ةيناثلا "نم"و «ءادتبالل هيف "نم"ف «رارحألا نم مكلاثمأ نم انئاك يأ :مكسفنأ نم انئاك

 نمضتملا ماهفتسالا باوج "ءاوس هيف متنأف" :هلوقو .يفنلا نيعم نم ماهفتسالا يف امل ؛ةدئاز 'ءاكرش نم" :هلوق

 .رسفملا ركذ امك نيعملاو .يفنلا يعم

 فوذحمب قلعتم "مكناميإ تكلم امث"و ,"مكل" هربخو «هيف ةديزم "نم"و ءأدتبم "ءاكرش" :خلإ تكلم ام نم
 روق قلتو اريك عقاولا راحلا اذه يف لماعلاو ءاهيلع مدقف ةركن تعن لصألا يف هنأل ؛"ءاكرش" نم لاح

 :هلك كلذ ريدقتو «عونلا نيعمب "تكلم ام نم" يف "ام"و ,"ءاكرش"ب قلعتم "مكانقزر اميف"و ءأدتبملا دعب

 امم" ربخلا :ليقو ءمكل نورقتسم «مكناميأ تكلم يذلا عونلا نم نونئاك ءمكانقزر اميف ءاكرش له
 ,يفنلا عم. يذلا ماهفتسالا باوج "ءاوس هيف متنأف" :هلوقو «ربخلا هب قلعت ام. قلعتم "مكل"و ؛ تكلم

 ,مكانقزر اميف مهعم نووتسم متنأف :هريدقت ."متنأ"ل ناث ربخ "مهفوفاخت"و ."ءاوس"ب قلعتم "هيف'و
 .اضعب مكضعب فوخك مهوفئاخ

 يفنو «ةكرشلا توبث دارملا سيلو ؛مهايإ مهفوخو «ديبعلا عم ءاوتسالاو ةكرشلا :ييعأ ةثالثلا ءايشألا يفن دارملاو

 ءانثدحت الو انيتأت لب ءاثدحم .انيتأت ام ئيعمي "انثدحتف انيتأت ام" :كلوق يف نيهجولا دحأ وه امك فوخلاو «ءاوتسالا

 (لمجلا ةيشاح ١ .هلعافل فاضم ردصملاو (مكتفيخ لثم ةفيخ يأ "وكتفيخك" :هلوقو .عيمتجلا يفن : دارملا لب
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 مكلاثمأ يأ َةُكَسْفنَأ جُكِيَِفيِخَك َمُهَتوُفاَحَح ُءآَوَس هيف مهو َرْْنَأَف اهريغو لاومألا نم
 -هرخآ ىلإ- مكل ءاكرش مككيلامم سيل :نيعملا ءيفنلا نعم. ماهفتسالاو ؟رارحألا نم

 لثم اهّيبن تيألا ُلِضَفُم َكِلَذَك ؟هل ءاكرش هللا كيلامم ضعب نولعحت فيكف ءمكدنع
 كارشإلاب ْأَوُمَلَظ تريلا َعَبتأ لَ .نوربدتي (2) توُلِقْعَي ِرَوَعِ ليصفتلا كلذ
 © َنيرعش نّم مّ اَمَو هل يداه ال يأ ا ل و 8520

 كنيد صلخأ يأ .هيلإ "لئام اًهيِيَح َنيِدلِل َكَهَجَو دمحم اير .هللا باذع نم نيعنام

 2 7 رم 07 2 يام ل دل د يعي نب

 500 هنيد يهو اَيلَع سانلا قلخ رطف ىتلا هتقلج هللا ترطف كعبت نمو تنأ هلل

 ةكرشلا نعم ققح مث «كلذ يف ةكرش مكسفنأل نوضرت لب يأ :"نايبلا حور" ةرابعو :اهريغو لاومألا نم

 مكتفيخك هيف فرصتلاب اودرفنيو ءاولقتسي نأ مككيلامم نوفاخت يأ :مهوفاخت .خلإ ءاوس هيف متنأف :لاقف

 رارحألا نم مكلاثمأ نم مكتفيخ لثم ةنئاك ةفيخ :ىعملاو «رارحألا نم مكلاثمأ :انهه "مكسفنأ" يعم ,.مكسفنأ

 اذإف ,مهنيب كرتشم وه اميف اضعب رارحألا ضعب فاخي امك نعي :مكسفنأ مكتفيخك .ركذ اميف مكل نيكراشملا

 هل هديبع ضعب اولعحت نأ ,ديبعلاو رارحألا كلامو «بابرألا توون نوضرت فيكف مكسفنأل كلذب اوضرت مل

 (كرادملا ريسفت) .ليصفتلا اذه لثم يأ بصن فاكلا عضوم :كلذك (كرادملا ريسفت) .ءاكرش

 ىوس مهل ليلد الو ؛كارشإلا يف مهل ةجح ال مهنأ ىلإ ةراشإ ءالوأ ركذ امع بارضإ :خلإ اوملظ نيذلا عبتا لب

 عورش [(نيلامكلا ريسفت) .نيدلل اهجوتم اميقتسم هلعجا| يأ] :كهجو مقأف (يواصلا ةيشاح) .مهاوه عابتا
 نأ يأ :هيلإ اائام (يواصلا ةيشاحإ .نيدلا يف انظانو (ارهاظ ةمهلا لذب هحجولا ةماقإب دارملاو 8 هتيلست يف

 «نيدلا نم الاح لوعفملا ئعم. اليعف لعجي دقو «لعافلا يعم. ليعف هنأو "مق 93 أ" ريمض نم لاح هنأ لإ ريشي «نيدلا

 (نيلامكلا ريسفت) .-ميجلاب- فنجلا هدضو «ةماقتسالا ىلإ لالضلا نم ليملا :فنحلا لصأو

 ؛نيدلا ىلإ هجولا هيجوت همزلي هلل نيدلا صالخإ نإف ؛ةيانكلا هجو ىلع هنم دارملا ئيعملل نايب :خلإ كنيد صلخأ يأ
 امك «هيلإ مي ىدأ هيلع قلخ امو يلخ ول ناسنإلا نإف :هنيد يهو (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ ًالئام اميقتسم هلعجو
 نم كِل رضخلا هلتق يذلا مالغلا يف درو امو ."هنادوهي هاوبأف «ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك نإ" :ثيدحلا يف 7

 .مومعلا نم صوصخم وه :ليقو «هريغ لالضإب ارفاك ريصي شاع ول هنأ ردق هنإ :هانعم يف ليقف «رفكلا ىلع عبط هنأ

 هنارصنيو هنادوهي هاوبأ امنإو 00 وهو الإ دولوم نم ام" لص لاق «ديحوتلا وهو (نيلامكلا ريسفت)

 لكو «ىلب :اولاق .مكبرب تسلأ :ىلاعت هلوقب مهيلع هذحأ يذلا دهعلا ىلع يأ "ةرطفلا ىلع" :هلوقف ."هناسجمبو

 ."بيطنخلا" نم ءاهيلع ةقلخلا تعقو يلا ةيفينحلا يهو ءرارقإلا كلذ ىلع ملاعلا يف دولوم



 مورلا ةروس ١" نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 كيتا كللاَذ اوكرشت نأب هولدبت ال يأ هنيدل ِهَّلآ قلَحِل َليِدَبَت ال اهومزلا يأ

 229 َنوُمَلَعَي ال ةكم رافك يأ ساّئلآ ٌرْيكأ كلو هللا .كيحخوت هيفا ُمَيَقْلآ

 "مقأ" لعاف نم لاح .هنع ىو هب رمأ امنف ىلاعتهل هيلإ ]| نيعجار َنيِبيِنَم .هللا ديحوت

 ترم أوُتوُكَت اَلَو ةْرَلّصلَا أوُميِقأَو هوفاخخ ُهوَقنآَو اوميقأ يأ ءهب ديرأ امو
6 

 ًأوناكَو هن ودبعي اميف مهفالتحاب ٌمُهَتيِد أوقف راجلا ةداعإب 1 ريا نم (2) َنكِرْمُمل

 بكاوكلاو مانصألا نم

 يفو .نورورسم (2) َنوُحرف مهدنع ٌمِيَدَل اَمِب مهنم برج لك كلذ يف قرف 7-1 ظ
 . م و

 هاه 6 86 هنا اه اه وأ قا اععااو اه اهل و هه هل هااوأ اهله ام ه6 هيام ده هه اه هيئه هه له وراه قل هل 6 اهياو هت لع اه هه هال ف "اوقراف" :ةءارق

 يلعو ةزمحل

 .ضوعملاو ضوعلا فذح زاج نإ "مكيلع" ريدقت زوجيو «ءارغإلا ىلع بوصنم هنأ ىلإ ريشي] :اهومزلا يأ

 .نيطايشلا ليوستو «ىوهملا عابتاب هب لالحإلا مدعو ءاهبجوم ىلع نايرحلا اهموزلب دارملاو [(نيلامكلا ريسفت)
 يور اذك «لدبي نأ يغبني امهنأب لوؤي دقو «يهنلا نيع مب يفنلا نأ ىلإ ريشي :هولدبت ال يأ (دوعسلا يبأ ريسفت)
 ةميلسلا ةلبحلاب ةرطفلا رسفي دقو .كرشلاب ديحوتلا اولدبت الو هللا نيد اومزلأ :نيعملاو ءميهاربإو دهاحم نع

 ىلعو «ديلقتلا ضراعل ؛هريغ ىلإ هنع لدعي امنإو ؛هموزل ىلع رمتسال اهيلع كرت ولف «نيدلا هلوبقل ئيهتملا عبطلاو
 (نيلامكلا ريسفت) .هريغي نأ ىلع دحأ ردقي الو «ريغتي الو لدبتي ال هنإف ؛هانعم ىلع ربخلاف اذه

 (نيلامكلا ريسفت) .كاردتسالل بسانملا هنأل ؛كلذ لوعفملا رّدق «هللا ديحوت "نوملعي ال" ىلإ "كلذ" هلوقل نايب :هللا ديحوت

 هنإف ؛هب ديرأ امو "مقأ" لعاف نم لاح .اهرركتل ؛ةبوتلا هنمو ءىرخأ دعب ةرم عحجر اذإ "بانأ" نم :هيلإ نيعجار

 (نيلامكلا ريسفت) .فنصملا هركذ امك «هتمأو 325 يبلل هيف باطخلا لب «هنيعب دحاو وري مل
 ؛لكلل "مقأ" يف باطخلا نأل كلذو "هب ديرأ امو" :هلوقو .ضارتعا امهنيب امو يأ :"مقأ" لعاف نم لاح

 :هلوق ىلع :"نيمسلا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهرمأل عبتتسم هرمأف «ةمألا مامإ لوسرلا نأل وه امنإ دارفإلاو

 ,نيعملا ىلع "مقأ" لعاف نع لاح "نيبينم" نوكيف «عيمجلا دارملا امنإ «هنيعب دحاو هب داري سيل يأ "هب ديرأ امو"

 .هيلع "هوقتاو" :ىلاعت هلوق فطعو «"اوميقأ يأ" :هلوقب حراش راشأ اذه ىلإو

 عمجلا ئعم ةدارإ ىلع لدي هيف عمجلا نإف ؛"مقأ" ىلع فطع "هوقتاو" :هلوق نأ ىلإ ريشي :هوقتاو اوميقأ يأ

 راحلا نوكي نأ زوجيو «راجلا ةداعإب نيكرشملا نم يأ لدب :اوقرف نيذلا نم (نيلامكلا ريسفت) .هيلع فطع اميف

 لهأو .مهتداعسب نوحرف ةداعسلا لهأف يأ :بزح لك (نيلامكلا ريسفت) .هلبق رورحباو راحلا نم الدب رورحملاو

 (يواصلا ةيشاح) .قح ىلع مهنأ ناطيشلا مهل هنيز ام. نوحرف ةواقشلا
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 مكر ْاَوَعَد ةّدش ص ةكم رافك يأ ّسائلآ سم اَذِإَو .هب اورمأ يذلا مهنيد اوكرت يأ

 مهيب مئتُم قيرف اذإ يل هريغ نود ِهِيَلِإ نيعحار َنيِبيِنُم

 © َتروُمَلَعَت َفَوَسف ْأوعَتَمَتف 5 ديدهتلا هب ديرأ سيتا ايار 229 َنوكرشي
 ةدابعلا 5

 ةجح انّصلُس َرهيَلَع اَئَلَرنأ راكنإلا ةزمه نيعمبمَأ .ةبيغلا نع تافتلا هيف 3--

 ال ؟كارشإلاب مهرمأي يأ (2) نورت هب أوثاك اَمِب ةلالد ملكت ُهّلَكَتي َوْهَف

 ةَعَيَس ْمُهْبِصَت نِإَو رطب حرف "0 ارح دنع اج ريفر ةكفرالك 3 انآ اَنَقَذَأ اَذإَو

 نأ نمؤملا نأش نمو «ةمحرلا نم نوسفي (2) َنوُطَمَقَي مه اذإ مب هنا تمرذف اكو ةذش

 قرزلا طق هللا نأ اوملعي اري مَلَو حل وجريو ةمعتلا دنع ركشي

 ِمَوَقِل سيآَل َكِلَذ ىف َن ا ءالتبا ءابشت قر هقيضي فدَقَيَو اناحيعما ءاَشي نمل ةعموب

 5 ري <> ر

 00 ا اا ا ا ا ا .امب عيا نونِمؤي

 هب اونيدت مهفأك «هب نيرومأم اوناك امل مهنأب هوقرافي ىح نيد ىلع اونوكي مل مهنأل هيجوت :خلإ مهنيد اوكرت يأ
 :هلوق اهاوجو «ةيطرش "اذإ" :خإ سانلا سم اذإو (نيلامكلا ريسفت) .هنع ضارعإلاو ؛هرايتخا مدع كرتلاب دارملا وأ

 مف ةيشاح) .ظفللا مومعب ةربعلاف الإو «لوزنلا ببس هنأل ؛ممب كلذ صح "ةكم رافك يأ" :هلوقو ."مر اوعد"

 ىعم.هنإف "اوعتمتف" :هلوق لوألا ىلع لديو «ةبقاعلا مال ماللا :ليقو ءرمألا مال هيف ماللا نأ ىلإ ريشي :ديدهتلا هب ديرأ

 .رفكلا نع ببسملا عتمتلا ىلع مهل ديعو "مكعتمت ةبقاع نوملعت فوسف" :هلوقو «اوعتمتسي
 .مكللد ةداتق هرسف اذك "اباتك" وأ «مالعإلا وأ ميلعتلا نع زاحب لازنإلاف ءامُحح سابع نبا نع يور اذك :ةجح

 هانعمو ؛نآرقلا هب قطن امم اذهو ءاذكب قطان هباتك :لوقت امك زاحم هملكتو :خلإ ملكتي وهف (نيلامكلا ريسفت)

 ىلع لدي :"ملكتي" نئيعمف :ةلالد ملكت (كرادملا ريسفت) .هتحصبو مهكرشب دهشي وهف :لاق هنأك «ةداهشلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةينكملا وأ ةحرصملا ةراعتسالا ليبس

 :ىلاعت هلوق هيلع لد امك «بولطم هللا معنب حرفلا :لاقي امع باوج [(سوماقلا) .طاشنلا :ةكرحم رطبلا] :رطب حرف

 يأ :اناحتما ."بيطخلا" يف حرص امك؟هيلع ءالؤه مذ فيكف (58:سنوي) وحرف َكِلَِ ِتَمْحَربو هللا ٍلْصَمب لقط

 (لمجلا ةيشاح) .لإ رفكيف ءاعرذ قيضي مأ ربصي له يأ "ءالتبا" :هلوقو .رفكيف «ىغطي مأ ركشي له



 نم رفاسملا ٍليِبَسلآ َنْبآَو َنيكَسِمْلاَو ةلّصلاو ّربلا نم ُهَقَح ةبارقلا ْىَرُقْلآ اَذ ٍتاَنق
 نارا لا هلق ور ب اب قل كلل قالا موو 15 هولا هنا روتقلتللا
 ائيش يطعي نأب ابر نّممُثيَتاَم آَمَو .نورئافلا 2 َنوُحِلَفُمْلآ ُمُه كيو 537

 ىف اَوُبَريِل ةلماعملا يف ةدايزلا نم بولطملا مساب يمسف «ءهنم رثكأ بلطيل ؛ةيده وأ ةبه

 نيطعملل هيف باوث ال يأ 1 اوكزي ْأوُبَرَي الق ديزي يأ نيطعملا ساَّنلآ لاومأ

 وبأ جتحا دقو ؛عوطتلا ةقدص يف كلذ نأ ىلع لدي ةاكزلل نيقحتسملا فانصألا ةيقب ركذ مدع :هقح .ىبرقلا اذ تآف

 نبا ىلع لوصألاو عورفلا ادع ام براقألا رئاس ساق هلم كلي يعقاشلاو «مراحنا ةقفن بوجو ىلع ةيآلا هذمي هس ةفينح

 ةيكم ةروسلا نأل ؛ةبحاولا ةاكزلا يف ال ؛عوطتلا ةقدص يف ةيآلا هذهو (لمجلا ةيشاح) .مهنيب ةدالو ال هنأل ؛معلا
 ةامسملا ةقدصلا نم امهبيصن يأ :ليبسلا نباو (يواصلا ةيشاح) .ةنيدملاب ةرجحلا نم ةيناثلا ةنسلا ف تضرف ةاكزلاو

 (كرادملا ريسفت) .انبهذم وه امك «مراحملل ةقفنلا بوجو ليلد هيفو .امه

 (نيلامكلا ريسفت) .ةمألل باطم ُدثُك يبلا باطخ نأ لوصألا يف ررقت دق هنإف :كلذ يف هل عبت

 دنع اوكزي الف يأ "هللا دنع اوبري الف" :هلوق .مهلاومأ يف اوبريل ابر نم ءابرلا ةلكأ متيطعأ امو ديري :خلإ ابر نم

 ؛هللا دنع اوبري الف ءاهنم رثكأ اوذحأتل ؛ةيدهلا نم هنوطعت امو يأ «لالحلا ابرلا نم وه :ليقو .هيف كرابي الو «هللا

 (كرادملا ريسفت) .هللا هجو كلذب اوديرت مل مكنأل

 يهو ءاهنم رثكأ هتيدهب لجرلا ديري نأ يهو «باوفلا ةبه يف تلزن ةيآلا هذه نأ ىلإ كلذب راشأ :ائيش يطعي نأب
 اذإ اهيف مكحلاو (":رثدملا) ل يكتسُت نْنمَن الوله :ىلاعت هلوقل ؛ةمرحمف لو هقح يف امأو ءانقح يف ةهوركم

 نمم هلثم ناك نإ ءاهتميق عفد الإ همزلي الف هيلع طرتشي مل نإو ؛عفدلا همزل باوثلا هيلع طرش اذإ هنأ تعقو
 (يواصلا ةيشاح) .ريقفل بغ وحن نم ال هل بوهوملا نم باوثلا بلطي
 :بعك نب دمحمو كاحضو دهاجمو امد سابع نبا نع متاح يبأ نبا جرحأ ؛ةرخآلا يف :نيطعملل هيف باوث ال

 رثكأ ديريو يدهي نأ لالحلا ابرلا اذه :دمحم نع هظفلو ءرحأ الو رزو هل سيل يذلا باوثلا ةبه يف تلزن اهنأ
 ليلكألا" يف اذك (":رثدملا) م ُرْيكَتْسَت ْنْئْمَت الّوإ» :لاقف ةصاخ دللي يبلا هنع يو ءرزو الو رحأ هل سيلو «هنم

 (نيلامكلا ريسفت) ."ليزنتلا ماكحأ يف
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 ني لَه مكرم ّرُث َمَكُتيِعُي مث كَقَرَر مث َمكَفلَح ىذلا هَل

 مَع َعَتَو ههَتدَحَبُس ال ؟ ءْنَس نم مُكِلَذ نِم ُلَعْفَي نّم هللاب متكر شأ نم وكياكرش

 يأ رْخَبْلاَو تابنلا ةلقو رطملا طحقب رافقلا يأ ِربَلآ ىف ُداَسَقْلآ َرَهَظ .هب 2 َنوُكرْشُي
- 

 مُهَقيِذَيِل يصاعملا نم سائلا ىِديَأ ٌتَبَسك اَمِب اهئام ةلقب راغألا ىلع يلا دالبلا

 ا أولمع ذلا نصف ءب نونلاو ءايلاب

 (يواصلا ةيشاح) .قالحألاو نادبألاو لاومألل ةرهطم امنأ ىلإ ةراشإ ةاكزلاب اهنع ربعو ءعوطت ةقدص يأ :ةقدص

 ؟اذه لعف نم :ليق هنأك ءميمعتلا ديفي هنأل ؛نسح تافتلا :"كرادملا" يفو .باطخلا نع يأ :خلإ تافتلا هيف

 مه :جاجزلا لاقو «ةلوصوملا ىلإ عجري ريمض نم دب ال هنأل ؛هب نوفعضملا :ئعملاو ؛نيبطاخملا ليبس هليبسف

 اهلاثمأ رشع ةنسحلاب نوطعي «باوثلا مهل فعاضي نيذلا مه يأ نوفعضملا وه اهلئاق يأ ,نوفعضملا

 ءاهنم ءيش يف هل كيرش الو .هلك كلذل لعافلا وه ىلاعت هنأ تبث اذإف يأ اهلبق ام ةجيتن اذه :ىلاعتو هناحبس

 ال ىلا ةزافملا وه :رفق عمج -فاقلا رسكب- :رافقلا (يواصلا ةيشاح) .صقن لك نع ههيزنتو هحيبست بحاولاف

 .هريغو "سوماقلا" نم دافتسي امك «هعم مادإ ال يذلا زبخلا وهف :فاقلا حتفب رافقلا امأو .ًالك الو اهيف ءام

 "اهئام ةلقب" .اهتعسل ؛اراحب راصمألا ىمس برعلا نأ :ةمركع نعو ءامترواجب ؛ارحب تيمس :راشفألا ىلع يتلا دالبلا

 ولخيف ءاضيأ رحبلا يف رثؤي ربلا يف رثؤي امك رطملا ةلقو ءنافورعملا امهنم دارملا هريغو ةمركع نع «داسفلاب قلعتم
 ةمركعو سابع نبا لاقو ءاؤلؤل ريصي رطملا نم هيف يف عقي امف «هاف حتفي رطملا ءاح اذإ فدصلا نأل ؛فادصألا

 «صيصختلل هجو الو .ةنيفسلا رباحلا كلمل بصغ رحبلا فو «هاحأ مدآ با دحأ لتق ربلا يف داسفلا :دهاحجمو

 (نيلامكلا ريسفت) .ليثمتلا ليبس ىلع نوكي نأب الإ مهللا

 «مكيِديَأ ْتَيَسَك مف ٍةَيِصُم ْنِم ْمُكَباَضَأ امو :هلوقك مهكرشو مهيصاعم ببسب يأ :سانلا يديأ تبسك ام
 ةرضن كلذ لبق تناك ضرألا نأل ؛ليباه ليباق لتق اهأدبمو يأ :يصاعملا نم (كرادملا ريسفت) 7١0( :ىروشلا)

 منغلا ىلع لوصي ال دسألا ناكو ءابذع رحبلا تناكو «رمثلا اهيلع دحو الإ ةرجش مدآ نبا يتأي ال «ةرمثم

 تاناويحلا تطلستو ءاحلم رحبلا ءام راصو ءراجشألا يف كوشلا تبنو ضرألا ترعشقا هلتق املف ءاهوحنو

 مهبقاعي نأ لبق ءايندلا يف مهامعأ ضعب لابو مهقيذيل "يأ :مهقيذيل (يواصلا ةيشاح) .ضعب ىلع اهضعب

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل ءايلاو «ريثك نبال :نونلاو (كرادملا ريسفت) .ةرخالا ف اهعيمجب



 مورلا ةروس "1 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 بكاس ييكاشيا ركسأ نكرم مطااخسأ نك < لق ب أ انج ذك

 .داصلا ف 02 2

 رانلا وهو ءهرفك لابو * 20 .رانلاو ةنحلا ىلإ باسحلا دعب نوقرفتي

 يوي اس هل

 ىزجَيِل .ةنخا يف مهزانم نم نوؤطوي هك ” َنوُدَهْمَي ٌمبيفنألَف احلَص َلِمَع ْنَمَو

 بحال نإ مهبش و طف نِم ِتنَحلَّصل نأ وُيعو أوما نذل "نوعدصب'# قلعتم
 مكر شبتل قع تروم ف م َحاَيَرلا َلسَرُي نأ ىلاعت َءهِتِبَياَء نِمَو .مهبقاعي يأ 3) نيرفكلا

 مرا اق نفسا تاسعا َىرَجَتِلَو بصخلاو رطملا ءِهَتْمْحَر نم اهي ركَقيِذّيِلَو رطملاب

 620 َنورْكَْشَت مَلَعَلَو رحبلا يف ةراجتلاب قزرلا -هلّضف نِم اوبلطت ًاوغَتَبَتِلَو هتدارإب

 لَك يبال باطنخلا :2! كهجو مقأف (نيلامكلا ريسفت) .اهيبس هنأل ازاحب هيلع قلطأو فاضملا ريدقت ىلع وهف :هتبوقع يأ
 (يواصلا ةيشاح) .مهيلع نزحت الو «هب لغتشاو (مالسإلا نيد يف كتم لبا :ئعملاو ,هتمأو وه دارملاو

 (نيلامكلا ريسفت) .قيرفتلا قلطم يف انهه لمعتساف «يناوألا ءازجأ قيرفت هلصأ :عدصلا :خلإ نوقرفتي

 ؛نيعضوملا ف فرظلا معدقتو .مهيلإ فيضأف ءمهلامعأ ببسب ةنحلا مهل دهمب هنأ ىعملا :لإ نودهمب مهسفنألف

 .هزواجتي ال نمؤملا ىلإ عجرت حلاصلا لمعلاو ناميإلا ةعفنمو «رفاكلا ىلع الإ دوعي ال رفكلا ررض نأ ىلع ةلالدلل

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع رحألا ديري نمل شارفلا ةيطوت ةنحلا يف ملزانم نوئطوي (كرادملا ريسفت)
 .هتأطوو هتطسب يأ شارفلا تدهم :"حارصلا" يفو .مهلزانم نوئيهيو نوذختي يأ :مهزانم نوؤطوي

 ىوحف ىلع ءافتكالاو «تاذلاب دوصقملا هنأب راعشإلل ؛نينمؤملا ءازج ىلع راصتقالاو :"نوعدصي"ب قلعتم

 (نيلامكلا ريسفت) .هيجوتلا ىلإ جاتحي ال "نودهمب' هلوقب اقلعتم لعج ولو «"نيرفاكلا بحي ال هنإ" :هلوق
 :هَتلَع هلوق هنمو «باذعلا حيرف روبدلا امأو ءةمحرلا حاير يهو ءابصلاو لامشلاو بونجلا يه :خلإ حايرلا لسري نأ

 "مكقيذيلو" فطع ىتأتيل ؛كلذب هرسف امنإو :رطملاب مكرشبتل (كرادملا ريسفت) ."احير اهلعجت الو ءاحاير اهلعجا مهللا"

 (نيلامكلا ريسفت) .هتءاسإلا :ديرت كنإف ا اديز نهأ :كلوق يف امك «ليلعتلا ئيعم نمضتي دق لاحلاو «هيلع

 احلا ماعدإ هيف 22 نوع دي ٍظيِمَوي ةمايقلا موي وه 0
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 مُهوُءاَجَف ْمِهِمَوَق لإ ًالّسُر َكِلَبَق نِم اَنلَسَرَأ َدَقَلَو .هنودّحوتف ,ةكم لهأ اي معنلا هذه

 َنِم اتَمَقَتنآَف مهوبذكف مهيلإ مهتلاسر يف مهقدص ىلع تاحضاولا خضاب تتولاب

 نيرفاكلا ىلع ح9 َنيِنِمْؤُمْلاْرْصناََْلَع اقَح تراكو مهوبذك نيذلا انكلهأ 0

 ٍءاَمَّسلآ ىف طف هجعزت اَباَحَس ٌريِثمَف َسيرلآ ُلِسَرُي ىذأآ هلأ. .نينمؤملا ءاحبإو مهكالهإب
 هكر حت و هجيمم

 مس ود سوم

 قدولا ىَرَتف ةقرفتم اعطق -اهفوكسو نيسلا حتفب- مسك ُلحتَو ةرثكو ةلق نم سيفيك

 ره اَذإ َمِداَّبِع ّنِم آي نَم قدولاب هب باَصْأ آَذِإَف هطسو يأ يلج ْنِ جرحت رطملا

 ديكأت هَِبَق نِّم مِهيلَع َلَرَكُي نأ ٍلَبَق نم أوُناك دقو نإَو .رطملاب نوحرفي (23 َنوُرِشَبَعَسَي
 20 هَللاِتَمحَر راثآ :ةءارق فو رثا لإ ٌرظنآَف .هلازنإ نم نيسئآ 2 سيستم

 نمو" هلوقل ليصفت "حايرلا لسري يذلا هللا" :هلوق نأل ؛ةلصفملا تايآلا نيب ةضرتعم ةيآلا هذه :السر كلبق نم

 001 ةيشاح) .اهومع نييمؤما رضن هدعو تريح هتان 6 هقلست كلذ ةمكحو «"حايرلا لسري نأ هتايآ

 و ءاهيف ارمضم "ناك" مسا لعجب هدعب ام. ئدتبيو "اقح" ىلع فقي ءارقلا ضعب :خل! انيلع اقح ناكو

 3 ةناشلا زيهض "ناك" 7 ءردصملا ىلع ابوصنم "اح" مهضعب لعجو ءاقح ماقتنالا ناكو يأ ءاهربحخ

 انيلع"و ءاضيأ ردصملا ىلع ابوصنم "اقح" لعج مهضعبو ءاهربخ ةلمجلاو ءرخؤم أدتبم ' رووا

 0 ,'اقح"ب قلعتم "انيلع'و ءاهربخ "امح"و ءاهمسا "ارصن" نأ حيحصلاو .ارحؤم اهمسا "رصن"و ءمدقم ربح
 (نيمسلا ريسفت) .خلإ ةفص فوذحمم

 (نيلامكلا ريسفت) .فسكو فسك اهعمج «ءيشلا نم ةعطقلا :رسكلاب فسكلا :"سوماقلا" يف رماع نبال :افوكسو

 :ةليقثلا نم ةففخم اهنأ ىلوألا :هريغ لاقو «يوغبلا اذه يف عبتو ."دق"ب "نأ" حراشلا رسف :خلإ اوناك نإو

 .ةقرافلا ماللا .اهإف ؛"نيسلبمل" يف ماللا كلذ ىلع لديو «خلإ اوناك نأشلا نأو يأ ءفوذحم نأشلا ريمض اهمساو

 (يواصلا ةيشاح) .مهسأي يدامت دعب جرفلا مهاتأ هنأ ىلإ ةراشإ يأ :ديكأت (لمجلا ةيشاح)

 اهبترت ةعرس ىلع ةلالدلل ءافلاو ءرامثلاو راجشألاو تابنلا نم رطملا ليزنت ىلع ةبترملا يأ :هللا ةمحر راثآ ىلإ

 عيدبلا هئايحإ ىلإ رظناف يأ "رظنا"ل قلعتم "فيك"و ؛ضفاخلا عزنب بصنلا زيح يف "خلإ فيك" :هلوقو .هيلع
 ةعسو «هتردق ميظع ىلع هيبنتلا رظنلاب دارملاف ,ناك ام ايأو «ليوأتلاب ةيلاحلا ىلع :ليقو ءاقوم دعب ضرألل

 (لمجلا ةيشاح) .ثعبلا رمأل ديهمتلا نم هيف ام عم «هتمحر
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 يبحما كلذ ّنِإ تبنت نأب اهسبي يأ ايو ل يفك كفل عيت

 ةّرضم امر اَنلَسَرَأ مسق مال َنِبْلَو 2: ريق ءْىْس لك ْىلَع َوَهَو را ضرألا

 هرارفصا دعب يأ ءهِدْعَب ْنِم هسقلا باوج اوراص أول اقم ةوارف كانت ىلع

 اَذِإ َءاَعّدلَا ّمّصلآ ٌعِمَسْن اَلَو َكْوَمْلآ ٌعِمَسُم ال َكْنِإَق .رطملاب ةمعنلا نودححي 2 َنوُرْفكَي

 ٍدنَهِب ٌتنأ اَمَو ت0 نيريدَم أَدَلو ءايلا نيبو اهنيب اهنيب ةيناثلا 0 «نيتزمهملا قيقحتب

 ِمُهَف نآرقلا اَنِتَياَكب ٌنِمْؤُي نَم الإ لوبقو ماهنفإ عامس ٌعِمَسَت امنإ َمِهتَلَلَص نَع يعل

 كر ال رو ا ل وس ل و ردأوج ق2 ور "ف 06 دو للا 01412 اهم نو 1و اها هو اد فد نا هللا ديح وتب نوصلخم 2: نوماس

 «تابنلا يأ :ارفصم هوأرف (يواصلا ةيشاح) .هترضح دعب يأ "ارفصم هوأرف" :هلوق .روبدلا 9 يهو يأ :ةرضم

 ؛طرشلا باوح دسم داسلا يأ :مسقلا باوج (نيلامكلا ريسفت) .هيلع هتلالد رابتعاب حيرلا رثأ ىلإ عجار ريمضلاف

 نئل هللابو يأ ؛ةدعاقلا ىلع مسقلا باوجل هيلع ةلالد ؛هباوج فذحيف ءرخؤم طرشلاو ,.مسقو طرش انهه عمتجا هنأل

 (لمجلا ةيشاح) .نورفكي هدعب نم اولظل ارفصم هوأرف «ةرفصلاب مهعرز ترضف ةدراب وأ ةراح احير انلسرأ
 عمست ال كنإف ؛كريكذت مدعل نزحت ال :ليق هنأك «قباسلا مالكلا نم مهفي امل ليلعت وه :ىتوملا عمست ال كنإف

 اولوقي مل اذهلو ؛اهوحنو ةيآلا هذه ًالالدتسا 0 ال تيملا نأ ىلع انخياشم نم ريثك :مامهلا نبا لاق .ىتوملا
 ام" :بيلقلا لهأ يف ٌدلك هلوق مهيلع دروأو .ثنحي ال اتيم هملكف ًانالف ملكأ ال فلح ول :اولاقو «تيملا نيقلتب
 مق 1 تايمرمت يما را نيك ان ورش ةفاع نع ندا :ةرات بيحأو ."مهنم عمسأب متنأ

 .ههجو هللا مرك يلع نع يور امك «ليثمت هنأ وأ هل
 ةمدقم ربقلا يف عضولا لوأب صخي نأ الإ "اوفرصنا اذإ مهاعن عرق عمسي تيملا نأ" :نم ملسم يف ام دروأو
 راوز مهتفرعمو ىتوملا عامس يف ثيداحألا دورو رثك دق :دبعلا اذه لاق .نآرقلا يف ام نيبو هنيب اعمج «لاؤسلل

 ةعامج هيلع امك ةيآلا نعم .اهريغو "ةاكشملا حرش" يف يولهدلا لحألا خيشلا اندح اهداريإ نع انانغأ دقو «هربق

 مهنإ ثيح نم «ءايحأ مهو ىتوملاب اوهبش «رافكلا روبقلا يف نمو ىتوملا نم دارملا نأو ءزاجم هنأ :نيرسفملا نم

 .ةوعدلاو ةيادحلاب رافك مهو مهروبق ىلإ مقروريصو ؛مهتوم دعب تاومألا عفتنت ال امك ؛مهعومسمم. نوعفتني ال
 (نيلامكلا ريسفت) .ملكتلاو ةباجإلا وهو ءاهرثأ هيلع بترتي اعامس مهعمست ال :نيعملا نوكي نأ لمتحيو
 (نيلامكلا ريسفت) ."عمست ال" :هلوقل ناث لوعفم ءادنلا يأ :ءاعدلا
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 ّح

 ةوقلاو فعضلا نم 7 هحتفو ايا ل ا ا سلو 0. بيشو
 شيرق ةغل وهو رثكألل

 م 5 ف

 ُموَقَت مويَو .ءاشي ام ىلع جرا ريدقلا هقلح ريبدتب ياكل وعز ةبيشلاو بابشلاو

 : ىلاعت لاق راس روبقلا يف أويل نورفاكلا َنوُمرَجُمْلا تل دقت ةعاشلا

 | :قحلا نع اوفرص امك «ثعبلا قحلا نع نوفرصي 2 : نوكَفْؤُي أوثاك كلل دك

 ىف َمُثَنِبَل َدَقَل مهريغو ةكئالملا نم َسَميِإلآَو َملِعْلا أوتوأ َنيِذَلا َلاَقَو .ثبللا ةدم يف

 ا ْثَعَبْلا مْوَي اَدَهَف يا ْلِإ هملع قباس يف ةبتك اميف ِهّللَآ بنك

 قالطإو .نيهم ءامي هرسف اذلو ءفيعض لصأ يأ "فعض نم" :هلوقو .ربخو أدتبم نم ةلمحلا :خلإ فعض نم'
 لصأ نم مكقلح يأ :نيهم ءام (لمجلا ةيشاح) .ةوقلا دض ردصم فعضلا نأل ؛زّوَحَج فيعضلا لصألا ىلع فعضلا

 ريغ تناك ديعأ اذإ ةركنلا نأل ؛رخآ فعضب هرسف امنإو :ةيلوفطلا فعض وهو (نيلامكلا ريسفت) .ءاملا وهو فيعض
 (نيلامكلا ريسفت) .امهداحتا ىلع ةنيرقلا تماق اهنكلو «نيتوقلا رياغت يضتقي ناك نإو لصألا اذهو «ىلوألا

 ؛ةلوهكلا نس لوأ وهو «نيعبرألاو ةثلاثلا ةنسلا يف ابلاغ هلوأ لصحيو ءدوسألا رعشلا ضايب وه يأ :ةبيشو

 لقعلاو مسجلا يف فعضلا ديزيف ,ةعوخيشلا نس لوأ وهو «ديزيف نيتسو ثالثل نيسمخلا دعب صقنلا يف ذحخألاو
 (يواصلا ةيشاح) .مهرمع رخخآل مهلقع ديزيف مه امأو ,حالصلاو ىوقتلا لهأ ريغ يف اذهو ءرمعلا رخآ ىلإ
 ةوقلا نم ءاشي ام قلخي :"ةيمجنلا تاليوأتلا" فو (حارص) .ربكلا ىصقأ غولب :كيرحتلاب مرهلا :مرهلا بيشو

 لوبقل ؛ةيرشبلا ةوق يمشلا يف وو «ةيرشبلا فعضو ناعإلا ةوق ديعسلا ف قلخيف ؛ «يقشلاو ديعسلا يف فعضلاو

 ا ا لا هيلا قد 3 00 يق 0 80 لا تح 7

 مهماقم 08 يالا موي ا ؛روبقلا يف وأ اناا ل نيل هدد 7 2520 ةيشاح) .ثعبلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذل نوسني وأ اهدئادش يف

 دقل" ىلع فوطعم "ثعبلا موي اذهف" :هلوقو .هردقو هللا هملع ام بسحب روبقلا يف متثبل يأ :هللا باتك يف

 .ةقيقح ةعاس ال ةديعب ةياغو ةديدم ةدم وهو :ثعبلا موي ىلإ (لمجلا ةيشاح) .لوقملا ةلمج نم وهف "مئثبل
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 ءايلاو ءاتلاب ُمَفمَي ال ٍذِيَمَوَيَف .هعوقو 29 َنوُمَلَعَت ال ْرّبنُك َحُكَنكلَو هوئركنأ يذلا

 مهنم بلطي ال م2) َتوُبَعْعَتَسُي مه اَلَو هل مهراكنإ يف ٌوُهَتَرْذْعَم ْأوُمَلَظ ا

 نِم ِناَءَرَقلا اًذنَه ىف ساّنلِل انلعج اَنَبَرَص َنَقَلَو .هللا يضري ام ىلإ عوحرلا يأ ىهتْعلا
 - 0-0 2 3 2 نس يو

 ىسول ديلاو اصعلا لثم ةياعب دمح أي + عيتلج مهبل مال نبلَو مه اهيبنت ٍلثم لك

 هر

 و

 نينكاسلا ءاقتلال ؛عمجللا ريمض واولاو «تانونلا يلاوتل ؛عفرلا نون هنم فذح َهَاوُقَيَل

 .ليطابأ باحصأ / َنوُلِطَبُم اّلِإ هباحصأو دمحم يأ َرْثنَأ ام نإ د َنيِذّلأ

 ىلع عبط امك ءديحوتلا ,,) َوُمَلَعَي ال َنيِذَلا بوُلُق ىلع ُهَلآ ُعَبَطَي كللَدك

 0 2ٌَّقوَح مهيلع كرصنب هّللآ َدَعَو نإ ٌربَصآَف .ءالؤه بولق

 «ةعاسلا تماق ذئموي يأ ةفوذحم لمج نع ضوع "ذإ" يف نيونتلاو «"عفنت ال" ب بوصنم "موي" ظفل :خلإ ذئمويف

 (لمجلا ةيشاح) .حلإ عفنت ال مهيذك اونيبو «نونمؤملاو ةكئالملا مهيلع ٌدرو ؛نيبذاك نوكرشملا فلحو
 (نيلامكلا ريسفت) .امهنيب لصف دقو :يقيقح ريغ اهئينأت نأل ؛رذعلا ئيعمب ةرذعملا نأل :ءايلاو ءاتلاب

 "بتعأ" نم مسا :خلإ ىهتعلا (نايبلا حور) .ةظلغلاو بضغلا يأ بتعلا ةلازإ :باتعإلا :نوبتعتسي مه الو

 مه الو" :"يواضيبلا" فو ."هللا ىضري ام ىلإ عوحرلا يأ" :هلوقب اهرسف كلذلو عمو انزو "ىعجرلا"ك

 نم ايندلا يف هيلإ اوعد امك «ةبوتلاو ةعاطلا نم - مهبتع ةلازإ يأ - مهءابتعا يضتقت ام ىلإ نوعدي ال "نوبتعتسي

 (لمجللا ةيشاح) .هتيضرأف ناضرتسا يأ هتبتعأف نالف يبتعتسا :مهلوق

 هلعاف نأو «ماللا مضب لعفلا نأ مهوُت اهنأل ؛ةرابعلا هذه طاقسإ ىلوألاو ءملق قبس اذه :عفرلا نون هنم فذح

 ىلع يئبم ؛عراضم لعف "نلوقي" نأل ؛كلذك سيلو «ةءارق ماللا مض نأ مهوُبو «نينكاسلا ءاقتلال ؛ةفوذحم واو

 «رهاظلا ليبق نم وه يذلا لوصوملا مسالا وه لعافلاو «حوتفم ءارقلا قافتاب ماللاف ؛ديكأتلا نونب هلاصتال ؛حتفلا

 .ريسي رييغتب ”لمحلا" نم ."اورفك نيذلا" وهو
 قداصلا بلاطلا ىلإ ريشي "ربصاف" :هلوق :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يو .العفو الوق مهاذأ ىلع دمحم اي :قح هللا دعو

 تافصب سندتلا نع بلقلا ةبقارم ىلعو «امل ةيكزت ؛اهتافولأم نع سفنلا ماطف دئادش ةاساقم ىلع ربصاف

 نم الأ" :لاق اميف "قح هللا دعو نإ" «هل ةيلحت دوحلا لينل ؛دوجولا لذب ىلع حورلا ةفاعم ىلعو .هل ةيفصت سفنلا
 - «قحلا لهأ مهل ءازهتساو ةلاطبلا لهأ فافختسا ىلإ هب ريشي "نونقوي ال نيذلا مكنفختسي الو" ."يدحو ئبلط
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 شيطلاو ةفخلا ىلع كتلمحي ال يأ ثعبلاب جو وُدِقوُي ال َنيِذْلا كلئفِخَتَسَي اََو
 .هنكرعت ال يأ ءربصلا كرتب

 ناتيندمف نيتيآلا 4ٌمالقأ ةَرَجَش نم ٍضْرَأل يف املأ وْ وم الإ ةيكم نامقل ةروس
«> 

 ةيآأ نوثالثو عرأ يهو

 و ميكحلا نآرقلا بتكلاَتياَء تايآلا هذه يأَكلَي .هب هدارع. ملعأ هللا توَمْلا

 ةءارق فو (29 َنيِيِسَحُمْلِل عفرلاب ٌةَمَحَرَو ىّده وه ."نم" ىيعم ةفاضإلاو .ةمكحلا يذ
 .ةراشإلا ىنعم نم "كلت" يف ام اهيف لماعلا ؛تايآلا نم الاح بصنلاب ةّماعلا

 قيرطب الإ قيرطلا كيلع نوعطقي ال نعي ؛يديلقتلا ناميإلا ىلع اوناك نإو ناقيإلا لهأ اوسيل مهو هبلطو -
 مهنوردزيو «ةراقحلا رظنب مهيلإ نورظنيو «قحلا يلاط نوفختسي «نامزلا لهأ ةداع وه امك ءراكنإلاو ءازهتسالا
 نونقوي ال مهنأل كلذو «براقألاو دالوألاو يلاهألا نع مهدرحتو ءايندلا كرت نم نولعفي اميف مهيلع نوركنيو

 .ىلاعت قحلا بلط بوجوب
 وأ ,مهيلع ءاعدلا يف ةلجعلاو ةفخلا ىلع ةرحآلاب نونمؤي ال نيذلا ءالؤه كنلمحي ال يأ :كدفختسي الو

 (كرادملا ريسفت) .كلذ مهنم عدبتسي ال ,نوكاش لالُّض مهفإف ؛نولعفيو نولوقي امم ًاعزج قلقلاو ةفنملا ىلع كنلمحي ال
 كنيرأ ال :هلوقك وهف «هيلإ عحار ةقيقحلا يف هنكل ؛هريغل تناك نإو يهنلا نأ ديري ءربصلا أ هك رفت ال يأ

 نم تايآ ثالث الإ :ليقو ءاهلك ةيكم :ليقو «ةثالث لاوقأ دحأ اذه :خلإ ام نأ ولو الإ (نيلامكلا ريسفت) .انهه

 (يواصلا ةيشاح) .يواضيبلل ثلاثلا لوقلا اذهو «"ريبخ" ىلإ "ضرألا يف ام نأ ولو" :هلوق
 تناك نإو «هللا دنع اهردق ةعفرو اهتبتر ولعل ؛ديعبلا ةراشإب اهيلإ ريشأو «ةروسلا تايآ يأ :تايآلا هذه يأ
 ىلع ىلاعت هللا ةفصب فصو وأ :"فاشكلا" يف داز :خلإ ةمكحلا يذ (يواصلا ةيشاح) .ناهذألا نم ةبيرق
 وهو «هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف «هلئاق ميكحلا :لصألا نوكي نأ زوجيو :لاق .يزاحبل دانسإلا

 (لمجلا ةيشاح) .ةعانصلا نسح نم وهو «ةهبشملا ةفصلا يف نكتسا رجلا دعب اعوفرم هبالقنابف ءرورحنا ريمضلا
 لاح هتايآ ىلإ ريشي يأ «ةراشإلا نيعم نم "كلت" يف ام :اهيف لماعلا .فوذحم أدتبم ربح هنأ ىلع ةزمحل :عفرلاب
 .ةمحرو ىده هنوك لاح ميكحلا باتكلا تايآ ىلإ ريشأ يأ :ةراشإلا ىنعم (نيلامكلا ريسفت) .ةمحر و ىده هنوك



 نامقل ةروس م. نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 220 نوكقوي مه ةرخآلاب مهو ةوكّرلآ َنوُنْؤيِو نيتسحملل ناي هراصلا َنوُميقُي َنيِذّل

 .نورزئافلا -» َنوُحِلْعُمْلآ مم كيتو: ْمِهَبَر نم ىّده ْلَع كنتو .ديكأت يناثلا "مه"

 ءايلا حتفب َلِضْيِل ينعي امع هنم يهلي ام يأ ٍثيِدَحْلآ َوَهَل ىِرْتْشَي نم ٍسانلأ َنِمَو
 "اض نع اطع يضاف : ري الا نينار لين خابت

 .ةناهإ وذ +: نيِهُم ٌتاَذَع مم َكِتَلْوَأ امي ًاوزهم وده "يرتشي :ي" ىلع ًافطع عفرلابو

 ربخخ رورحملاو راجلاو .هباتك يف ىلاعت هتداع مكح ىلع لوألا قيرفلا لباقم ركذ يف عورش :خلإ يرتشي نم

 رئامضلا عمج يف اهظفل يعورف «عمج اهانعمو درفم اهظفل "نم" نأ ملعاو .رخؤم أدتبم لوصوملا مسالاو مدقم
 :لتاقمو يبلكلا لاق :ثيدحلا وهل (يواصلا ةيشاح) ."نيهم باذع مهل كئلوأ" :هلوق يف اهانعم يعورو «ةيتآلا

 :لوقيو اشيرق امب ثدحيو «مجعلا رابخأ يرتشيو «ةريحلا ٍقأيف رجتي ناك «ةدلك نب ثراحلا نب رضنلا ف تلزن

 نوكرتيو هثيدح نوحلمتسيف .رايدنفسأو متسر ثيدحب مكثدحأ انأو «دومتو داع ثيدحب مكثدحي ادمحم نإ

 (بيطخلا ريسفت) .خلإ ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف .نآرقلا عامتسا

 هذه ريسفت ف "كرادملا" يفو .هنع هعنمو ؛مالسإلا دارأ نم ةرشاعم ىلع نهلمحيو نايقلا يرتشي ناك :ليقو

 وم :اولاق هريغو نسحلا نعو :"بيطخلا" يفو .ءانغلا هنأ نافلحي فيد دوعسم نباو سابع نبا ناكو :ةيآلا
 ىلع فزاعملاو ريمازملاو ءانغلا راتخيو لدبتسي "ثيدحلا وهل يرتشي" ئوعمو .هيف تلزن ةيآلاو «ءانغلا وه ”ثيدحلا

 "وه الإ هلإ ال يذلا هللاو ءانغلا وه" :لاقف «ةيآلا هذه نع هت دوعسم نبا تلأس :ءابهصلا وبأ لاقو .نآرقلا

 (حارصلا) .ءانغلا دارملا نأ ريسفتلا يف ءاج ةيآلا "ثيدحلا ومحل" :"راتحما در" فو .تارم ثالث اهددري

 وأ همهي امع هلجأل لغتشي يذلا يأ دصقي يأ ءالوهجم اهمضب هنإ :ليقو ءمهي يأ ءامولعم ءايلا حتفب :ينعي امع

 ءاثيدح نوكي ال دق وهللا نإف ؛صاخلا ىلع ماعلا ةفاضإ نم امإ ؛"نم" نيعم. ثيدحلا ىلإ وهللا ةفاضإو .دصقي

 يضاقلا هركذ ام صخلم اذه .اوهل نوكي دق ثيدحلا نإف ؛ماعلا ىلإ صاخلا ةفاضإ نم امإو «نايبلل "نم"ف

 (نيلامكلا ريسفت) .ماللا نيعمب يناثلا نأ روهشملاو ءيرشخمزلاو

 كيحاضألا نم هركذو هللا ةدابع نع لغشي ام لك :وهللاف ؛مالسإلل ةلوصوملا رومألا يأ :مالسإلا قيرط
 "لضي" ىلع افطع بصنلاب :اهذختيو (يواصلا ةيشاح) .ةلطابلا رومألا نم اهريغو ريمازملاو يناغملاو تافارخلاو
 اهباشم ىلو يأ "ىلو" ريمض نم نالاح هيبشتلا اتلمجو «نيقابلل "يرتشي" ىلع افطع عفرلابو «يلعو ةزمحو صفحل
 نم لاح وأ «ىلوألا نايب ةيناثلا وأ ءاهمل عمسي نأ ردقي ال لقث هينذأ يف نمك اهياشمو ءاهعمسي مل نم لاحب هلاح

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلحادتم الاح نوكتف ."اهعمسي" يف نكتسملا



 نامقل ةروس و نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 5 هر يي 2-6 مور يا # مم 2 جم عار 3 8-5 ع مو هس ماتا

 َرَقَو هينذأ ىف َّنأك اَهْعَمَسَي ْرَل نك اربكتم اريكحَتَسُم لَو نآرقلا يأ اَْشَياَء ِهِيَلَع تت اَذِإَ

 . هملعأ ُهَرَْبَق ىلوألل نايب ةيناثلا وأ "ىلو" ريمض نم نالاح هيبشتلا اتلمجو .اممص

 ٍقأي ناك ؛ثراحلا نب رضنلا وهو «هب مكمت ةراشبلا ركذو .ملؤم 29 ميلأ ب اَذَعِب

 ادمحم نإ :لوقيو ةكم لهأ امب ثّدحيو محاعألا رابخأ بتك يرتشيف رجتي ةريحلا
 ةفوكلا برقب ةنيدم

 جد م مكثدحأ انأو «دومثو مك هثيدح نوحلمتسيف مورلا اف ثيداحأ مكثدحأ انأو ءدومنو داع ثيداحأ مكثذحي
 يسص #ا  سار 8 ا ع ا ا يل ولا ا 6 ورب 00 0 ١

 220 معنلا تنج مه تحلّصلا اولمعَو اونما تريلا نإ :نارقلا عامتسا نوكرتيو

 مهدعو يأ اقَح ِهَّللأ َدَعَو اهولحد اذإ اهيف مهدولح ارّدقم يأ ةرّدقم لاح ايف َنيِدِدَح عك 1 5 0 52 8 َّس
0 

 52 هديعوو هدعو زاحنإ نم هعنميف ءيش هبلغي ال يذلا ٌريزعلاَّوهَو اقح هقحو ,كلذ هر ع 5

 :هلوق :"نيمسلا" ةرابعو :خلإ ىلوألل نايب ةيناثلا (حارص) .عمسلا ةساح نادقف -نيتحتفب- ممصلا :اممص

 زوجو «اهلبق امل نيبت وأ ,"اهعمسي" لعاف نم لاح وأ ءاهلبق امم لدب وأ «ةيناث لاح "ارقو هينذأ يف نأك"
 قلطم ةراشبلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :هملعأ (لمجلا ةيشاح) .نيتيفانيتسا هيبشتلا اتلمج نوكت نأ يرشخمزلا

 .ةراذن لب ةراشب سيل ميلألا باذعلاب رابحإلا نإ :لاقي ام كلذب عفدو .ةراشب هيف نكي ل نإو «ربخلاب رمألا

 (يواصلا ةيشاح) ."وأ"ب هركذي نأ بسانملا ناكف ءرخآ باوج "خلإ ةراشبلا ركذو" :هلوقو

 محاعألا رابخأ بتك يرتشيف «ةفوكلا نم بيرق دلب -ءاحلا رسكب- ةريحلا ٍتأي ناك :ثراحلا نب رضنلا وهو

 وهل" :ريبج نب ديعسو ةمركعو نسحلاو اذ دوعسم نباو سابع نبا نعو .يبلكلاو لتاقم نع هلقن اذك «خلإ
 هللاو ثيدحلا وهل :دوعسم نبا نع هححصو مكاحلا ىورو "ملاعملا" يف اذك هيف تلزن ةيآلاو "ءانغلا ثيدحلا

 (لمجلا ةيشاح) دي عقم هنودعي يأ :هثيدح نوحلمتسيف (نيلامكلا ريسفت) .ءانغلا

 دكؤم ردصم "دعو" :اقح هللا دعو (يواضيبلا ريسفت) ."تانج" نم وأ "مهل" يف ريمضلا نم لاح يأ :ةردقم لاح

 ةلمحلا كلت نومضمل يأ هريغل دكؤم ردصم "اقح"و .كلذ هللا مهدعو :نيعم يف "ميعنلا تانج مهل" :هلوق نأل ؛هسفنل

 (نيمسلا نع القان لمجلا ةيشاح) .انمح هقحو :ةيناثلا ريدقتو ءادعو كلذ هللا دعو :ىلوألا ريدقتف ,فلتخم اهلماعو «ىلوألا

 .ًادعو الإ لمتحي ال "تانج مهل" :هلوق نأل ؛هسفنل دكؤم وهو «هلعف نع لدب ردصم هنأ ىلإ ريشي :كلذ مهدعو يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .اقح دعو لك سيل ذإ ؛هريغل دكؤم ردصم هنأ ىلإ ريشي :اقح هقحو (نيلامكلا ريسفت)



 نامقل ةروس مم نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 يأ اَيوَرَت تع رثكي ٍتوَمَصلآ َقَلَح .هلخع يف الإ ًاعيش عضي ال يذلا 2: مكتلا
 ٍضَرأْلا ىف ىَقلأَو لصأ دمع ال نأب قداص وهو ,ةناوطسألا وهو دامع عمج دّمعلا

 تافتلا هيف اَنلَرْنَأَو َِّب ٍةباد 1 لك نيف ايف َّثَبَو مكب كرحتت َديِمَت ال نأ ةعفترم الابج َِوَر

 اًذنَه .نسح فنئص :) ميرك جْوَز لَك نم ايف اَمتَبْنَأَف آم ِءاَمَسلآ َنِم ةبيغلا نع

 يأ هريغ 00 اَذاَم ةكم لهأ اي ل هقولخم يأ هنأ ٌقلَخ

 "يذلا" ىعم "اذ"و ءأدتبم راكنإ ماهفتسا "ام"و .ىلاعت هب اهومتكرشأ يح مكتحلا

 لاقتنالل ِلَب نيلوعفملا دسم دس هدعب امو ءلمعلا نع قلعم "نيورأ"و «هربح هتلصب

 ةَمكِلَآ َنَمَقْل اَنْيتاَء َدَقَلَو .مهنم متنأو مهكارشإب نيب (2) ٍنيُِم للص ىف َنوُمِلَّظلَ
 وهو «عوضوملا يفنب قدصت ةبلاسلا نأل :خلإ قداص وهو (حارص) .دومعلا -مضلاب- ةناوطسألا :ةناوطسألا

 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا ةردق يهو «ىرت ال دمع اهل نوكي نأ وهو يناثلا قشلا داري نأ معصيو ءانه دارملا

 روطو .نانبلو يدوحلاو سيبق وبأو فاق :اهنم ءالبج رشع ةعبس يه" :ام# سابع نبا لاق :ةعفترم الابج

 ضرألا تيبثت ةمكح نأ ىلإ ةراشإ ؛ةيفانلا "ال"و ليلعتلا مال رسفملا ردق :مكب ديمت نأ (يواصلا ةيشاح) ."نينيس

 (يواصلا ةيشاح) .اهلهأب اهكرحت مدع لابحلاب
 لحأل :لمعلا نع قلعم "يورأ"و (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم لوصوملا ىلإ دئاعلاو :خلإ راكنإ ماهفتسا "ام"و
 يف مالك هيفو «نيريخألا نيلوعفملا يف قيلعتلا نايرح ىلع بم كلذو «نيلوعفملا دسم دس هدعب امو ,ماهفتسالا

 ظفل يف يأ :لمعلا نع قلعم (نيلامكلا ريسفت) ."قلخ"ب ابوصنم اماهفتسا "اذام" ةملك لعجي دقو ؛"يضرلا"

 (لمجلا ةيشاح) .ماهفتسالا ةلمح وه "هدعب امو" :هلوقف ءبصنلا اهلحم يف لماع هنكلو «ةلمجلا هذه يأ «يأزح

 نب نامقل وه :قاحسإ نب دمحم لاق .رومألا يف ةباصإلاو هب لمعلاو ملعلاو لقعلا يعي :خإ ةمكحلا نامقل انيتآ

 نبا ناك هنأ ركذ :لتاقم لاقو .بويأ تحأ نبا ناك هنإ :بهو لاقو .رزآ وهو خرات نب روحان نب روغاف

 ؛ةمركع الإ ايبن نكي ملو ءاميكح ناك هنأ ىلع ءاملعلا قفتاو .ليئارسإ ئب يف ايضاق ناك :يدقاولا لاق .هتلاح

 .ةمكحلا راتخاف «ةمكحلاو ةوبنلا نيب نامقل ريخ 0 لاقو .لوقلا اذمبي درفتو ءايبن نامقل ناك :لاق هنإف

 :ليقو .ةمجعلاو ةيملعلل ؛فرصلا نم عونمم يمجعأ مسا :ليقف "نامقل" يف فلتحا :خلإ نامقل (ليزنتلا ملاعم)

 (يواصلا نم رصتخم) .نونلاو فلألا ةدايزو ةيملعلل ؛فرصلا نم عنمو «يبرع



 نامقل ةروس م نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ثعب لبق في ناك «ةروثأم ةريثك ةمكحو «لوقلا يف ةباصإلاو ةنايدلاو ملعلا اهنم

 اذإ ينك الأ :كلذ يف لاقو ءايتفلا كرتو ملعلا هنم ذحأو هنمز كردأو «دواد

 يأ نأ انيس يانا ىار دق يلابي ال يذلا :لاق ؟ٌدش سانلا يأ :هل ليقو «تيفك

  مهِسْفَتِل ٌيَفَي اَمَنِإَف رُكَمَي نَمَو ةمكحلا نم كاطعأ ام ىلع ِهئيَرُكْشأ نأ هل انلقو

 يا ا ا يا 0 نأل

 دص 72

 يل هيلإ دو اب هل

 ةمكحلا :ليقو .امهعمجي ح اميكح لحرلا ىمسي الو «لمعلاو ملعلا يه ةمكحلاف يأ :ةنايدلاو ملعلا اهنم
 (يواصلا ةيشاحإ .رصبلاب كردت امك ءايشألا هب كردي .بلقلا يف رون يه :ليقو ةنامألاو ةفرعملا

 اذإ ايتفلا كرتب حيرتسأ يأ يفتكأ الأ" :ايتفلا كرت نع راذتعالا نأش يف يأ «كلذ نأش ف يأ :كلذ يف لاقو

 دقو لوقلا نيعم ف ةمكحلا ءاتيإ نأل ؛ركشا يأ ىيعملاو «ةرسفم "نأ" :خلإ هلل ركشا نأ ."امب دواد مايقب اهتيفك
 ءاتيإ رسف ثيح «هل ركشلاو هللا ةدابعو امي ملعلا وه يقيقحلا ملعلاو ةيلصألا ةمكحلا نأ ىلع ىلاعت هللا هبن

 هترشاعمو «هلعفو هلوق يف اميكح نوكي يح اميكح لحرلا نوكي ال :ليقو .ركشلا ىلع ثحلاب ةمكحلا

 وه :ليقو .همعن ف اكيرش هعم ىرن الأ :دينحلا لاقو .همعنب هللا يصعن الأ :ركشلا :يرسلا لاقو .هتبحصو
 «ةعاطلا ناكرألا ركشو ءدمحلا ناسللا ركشو «ةفرعملا بلقلا ركش نأ :لصاحلاو .ركشلا نع زجعلاب رارقإلا

 (كرادملا ريسفت) .لكلا لوبق ليلد لكلا ٍن زجعلا ةيؤرو
 يف بسنأ كلذو «ةففخم "نأ"و «"انيتآ دقلو" :هلوق ىلع فطاعلاو «لوقلا ريدقتب فطع هنأ عي :هل انلقو يأ

 هلاق امك ركشا يأ وأ ءركشا نأل يأ ةرسفم هنأ لعجح نم وأ «ةيليلعتلا ماللا ريدقت نم ىفخي ال امك «ىعملا
 (نيلامكلا ريسفت) .هريغ لاق امك ةمكحلا نم الدب هلعج نم اذكو «يضاقلا

 هنبا ناك :ليق :خ! هظعي وهو ."لمجلاو حورلا" نم معنأ :ليقو ,مكشم همسا :يبلكلا لاقو «ناراث همساو :هنبال

 ةظعوم هنبا ظعي لعجو «هبنج ىلإ لدرخ نم ابارج نامقل عضو :ليق .املسأ تح امهظعي لاز امف «نيرفاك هتأرماو

 هنبا رطفتف «رطفتل البج اهتظعو ول ةظعوم كتظعو ءئبب اي :لاقف «لدرخلا دفنف «ةلدرخ ةلدرح جرخيو ؛ةظعوم
 ئبم اذهو ريسفت فطع "ملسأ" :هلوقف .هنيد ىلإ يأ هيبأ ىلإ يأ :خا ملسأو هيل ! عجرف (يواصلا ةيشاح) .تامو

 (نيلامكلا ريسفت) .لبقتسملا يف كارشإ هنم ردصي نأ نع هاهو ءاملسم ناك :ليقو ءارفاك ناك هنأ ىلع



 نامقل ةروس م5 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 5 رعود رود

 يأ ِنَهَو ْىَلَع اَنْهَو تنهوف هنأ ُهَتَلَمَح امّريي نأ هانرمأ ِهْيَدِلَوي نسنِإلآ اَيَصَوَو

 انلقو ِنيَماَع ىف هماطف يأ :ةلصقُو ةدالولل تفعضو .قلطلل تفعضو لمحلل تفعض

0 
 نأ لع هلا نإ .عجرملا يأ م5 ةكما لإ كيد ىل ّرُكْمَأ نأ :هل

 هدرا نسال هياكل عقاولل ةقفاوف لع موردكلا دبل ان :ىيكلرتت
 ّرُث ةعاطلاب َِإ عجر َباَكأ ّنَم قيرط َليِبَس َعِّنأَو ةلصلاو ّريلا :فورعملاب ي 0

 امو ةيصولا ةلمجو .هيلع مكيزاجأف ؛ت) َنوُنَمَعَت ْرْيُك امي مُكُفبنأَف مكْفِحْرَم لإ
 .ضارتعا اهدعب

 رج لم

 «نامقل يمالك نيب ناتضرتعم امهف ,مدقت امك صاقو يبأ نب دعس نأش يف اتلزن ناتيآلا ناتاه :خلإ ناسنإلا انيصوو

 هنأ ىلإ ريشي :تدهوف (يواصلا ةيشاح) .سنجلل "ناسنإلا" ف "لا"ف «ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلاو

 وأ ءانهو نمت يأ ءفاضملاو لعفلا ريدقتب الاح يضاقلا هلعجو .ةلمج ىلع ءافلاب فوطعم ,فوذحم لعفل قلطم لوعفم

 (نيلامكلا ريسفت) .تفعض يأ :"سوماقلا" يف كرحيو «لمعلا يف فعضلا :نهولاو .نهو تاذ
 رسفملا لوق ليلدب نينهو صوصخ ال «يلاوتلا دارملاو ءفعض ىلع انئاك افعض يأ ؛"انهو"ل ةفص :نهو ىلع

 (كرادملا ريسفت) .نيماع مامتل عاضرلا نع هماطف يأ :هلاصفو (يواصلا ةيشاح) .لمحلل تفعض يأ

 اعد نمو «ىلاعت هللا ركش دقف سمخلا تاولصلا ىلص نم :ةيآلا هذه يف ةنييع نب نايفس لاق :خلإ يل ركشا نأ

 امنأ :امهدحأ ,ناهجو "نأ" يفو (نزاخلا ريسفت) .خلإ نيدلاولل ركش دقف سمخلا تاولصلا رابدأ يف نيدلاولل

 (نيمسلا ريسفت) .جاحزلا لوق وهو ."انيصو"ب بصنلا لحم يف ةيردصم امنأ :يناثلاو ؛ةرسفم
 مهوتي اممرف «ىلاعت هللا ىلع ليحتسم كيرشلا نإ :لاقي امع باوج وهو .هل موهفم الف يأ :عقاولل ةقفاوم
 . (يواصلا ةيشاح) .نيدلاب قلعتت ال يلا اهرومأ يأ "ايندلا يف" :هلوق .ملع هب هل كيرش دوحو

 2 يبنلا وهو «نيعاط ىلإ لبقأ نم نيد فلكملا اهيأ عبتاو يأ «نيفلكملا رئاسل باطخ :خلإ يللإ بانأ نم

 نامثع هاتأ ءملسأ نيح هنأ كلذو :ام سابع نبا لاق .قيدصلا ركب ابأ نيعي "يلإ بانأ نم" :ليقو «هباحصأو

 :لاق ءهب تنمآو «ءلحجرلا اذه تقّدص دق :هل اولاقو 0 وا ل

 قيدصلا ركب يبأ داشرإب مالسإلا ةقباس مهل ءالؤهف ءاوملسأ نح ُةُك ينلا ىلإ مهلمح مث ءاونمآف ءقداص وه معن
 نع يهنلا نم اهيف امل اديكأت ؛نامقل ةيصو ءانثأ يف :ضارتعا (لمجلا ةيشاح) .نيعمجأ مهنعو هنع هللا يضر

 (نيلامكلا ريسفت) .هب ىصو ام لثم انيصو دقو :لاق هنأك ءكرشلا



 نامقل ةروس م نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ىف ْوَأ ٍةَرْخَص ىف نكتف ٍلَدَرَح نم ٍةَبَح َلاقْفِم كت نإ ةئيسلا ةلصخلا يأ انإ يبي 3 2 5 2 هدو هد هس ىيما سم و 2 0 5 ١ عدم مع ل
 ريقحت ال قافشإ غصت

 ّنِإ اهيلع بساحيف هلأ اهب تأ كلذ نم ناكم ىفخأ ف يأ ضزألا ىفَوَأ ِتَومَمَّسل

 نع َهْنَآَو ِفوُرَعَمْلب َرْمَأَو ةراكلا رمق يَ .افاكم (29 ٌريبَح اهجاردتا ئيزعت هَل

 57 ا يا ا وعدم
 20 رومألا مزع نِم روكذملاَكِلَذَّنِإ يهنلاو رمألا ببسب َكَِباَصَأ آَم ىلع ريصاَو ركدملا

 الل كّدخ رعاضت :ةءارق قو ركضت لَو .اهوجول ؛اهيلع مزعي لا اًهاموزعم يأ

 ردو ناو وترا 5

 لك ثحضت ال هللا نإ ءاليخ يأ حرم ضْرألآ ىف ٍشْمَن الو اربكت مهنع كهجو لمت هل

 تحسلاوركلا نيدكلاو مصنقلاب

0 

 سانلا ىلع (2)روُحَف هيشم ُْق رتخبتم لاحم

 نإ «تبأ اي :هدلو هل لاق هنأ ةلاقملا كلت ببسو «هدلول نامقل اياصو ركذل عوحر :خلإ ةبح لاقثم

 داقتعا نع سيل لاؤسلا اذهو .ةلاقملا كلت هل لاقف ؟هللا اهملعي فيك «دحأ يناري ال ثيح ةئيطخلا تلمع
 ةفرعملا ىلإ ليلدلاب ملعلا نم لاقتنالا هدوصقم امنإو «ةيفاخ هيلع ىفخت هللا نأ دقتعي ال ملسم وه ذإ ؛هنومضمل
 (يواصلا ةيشاح) .هبلق ىلع ةبيهلا ءاليتسا نم تام اذلو ؛ةدهاشملاو

 ءاهنم ءامسلا ةرضخو ءراجفلا لامعأ اهيف بتكي ىلا يهو «عبسلا نيضرألا تحت يلا امي دارملا :ليق :ةرخص يف
 ىلع :ليقو ؛كلم رهظ ىلع ةافصلاو «ةافص رهظ ىلع «ءاملا يف توحلاو ءتوح ىلع ضرألا هللا قلخ :ليق امل
 (يواصلا ةيشاح) .ضرألا يف الو ءامسلا يف تسيلف «نامقل اهركذ يلا يهو «ةرخصلا ىلع وهو ءروث رهظ
 امي ملكت ةملك رخآ ةملكلا هذه نإ :ليقو .اهريبكو اهريغص ءايشألاب املع طيحم هنأ :ةيآلا يعم :ريبخ فيطل

 (لمجلا ةيشاح) .تامف اهمظعو اهتبيه نم هنبا ةرارم تقشناف هيلع نامقل
 ىلع مزع :لاقي «ةدارإلا عطقي يأ مزعي يلا :هلوق .لوعفملا ىلع قلطأ ردصم هنأ ىلإ ريشي :خلإ اهاموزعم يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع عطقو هلعف دارأ يأ ةمعيزعو امزع رمألا

 ضرعأو لام اذإ :رعاصو ههجو رعص :لاقي «هقنع يوليف لبإلا يرعت ءاد وهو ءرعصلا نم :خلإ كهجو لمت ال
 اذإ كهجوب مهنع ضرعتو «سانلا رقحتف «ربكتت ال" :اهميذ سابع نبا لاق .قنعلا لئام يأ رعصأ لجرو «ربكتو
 .اذه نع اذهو ءاذه نع اذه ضرعيف «ءانحشلا امهنيب نوكي نالحرلا :دهاحم نع هلو «متاح يبأ نبا هاور ."كوملك
 يأ لاحلا عضوم عقو ردصم :احرم (نيلامكلا ريسفت) .ملكتلا يق ءاوس كدنع ريقفلاو غلا نكيل :سنأ نب عيبرلا نعو

 (نيلامكلا ريسفت) .رطبلاو حرفلا وهو ؛حرملا لجأل شمت ال :ىيعملا وأ ءاحرم حرمت وأ «حرم اذ
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 راقولاو ةنيكسلا كيلعو ,عارسإلاو بيبدلا نيب هيف طسوت ىليَشَم ىف َدِصقآَ
 رت ع ص

 ريفز هلّوأ © ريما ُتَوَصْل اهحبقأ ِتوُصَأْلا ركدَأ نإ تك ضفخا ضضغاَو

 نم ٍِتَوَمَّسلأ ىف ام مُكَل ٌَرْحَس هلأ نأ نيبطاخم اي اوملعت أَوَرَت َْلَأ .قيهش هرخآو

 باودلاو رامنألاو رامثلا نم ضَرألا ىف امو امي اوعفتنتل ؛موجنلاو رمقلاو سمشلا
 5 1 َع 8 5 75 و 2 7 506 2 2 تن يل 2

 ريغو ءءاضعألا ةيوستو «ةروصلا نسح يهو ةَرهظ ءهَمَعِن مكيلع مّأو عسوأ ْغَبَسأَو

 (نيلامكلا ريسفت) .عارسإلا دض ءوطب ىلع ةئيه ىلع يشملا :بيبدلاو «لادتعالا وهو طسوتلا نم :طسوت
 يف درو :تلق نإ ."نمؤملا ءاه بهذت يشملا ةعرس" :درو امل ؛ةمومذم وهو يشملا ةوق وهو يأ :عارسإلاو

 هس 15 هاربا مو عرب داع ها يفي 6 لوس تلح يبقا نهج نك" :فيدحلا

 نأك «ثرتكم ريغ وهو" :مدقتملا ثيدحلا يف امل ؛مهنم ايشم ىلعأ وه ةباحصلل ةبسنلابو «ةطسوتم ةيشم ىشم
 تاكرحلا يف ينأتلا :ةنيكسلاو ءامهمزلا يأ بصنلاب :ةنيكسلا كيلعو (يواصلا ةيشاح) ."هل ىوطت ضرألا
 «قيهش هرحآو ريفز هلوأ نأل ؛نيعمه امه وأ ءتوصلا ضفخو رصبلا ضغك ةئيهلا يف :راقولاو «ثبعلا بانتحجاو

 (نيلامكلا ريسفت) ."دوه" يف قبس دقو ءرانلا لهأ توص امهو
 ةيؤرل هنإف ؛رامحلا الإ حيبست ءيش لك حايص :يروثلا نعو هرانلا لهأ توصك :قيهش هرخآو ريفز هلوأ
 عفر نأ ىلع هيبنت مهتاوصأ ليثمتو «ريمحلاب مهتاوصأ نيعفارلا هيبشت هيف وأ ءاركنم ىلاعت هللا هامس كلذلو ؛ناطيشلا

 ؛عمج هنإ :ليقو «سانحألا ءامسأ ةلزنمب هنإ :يرشخمزلا لاق :ريمحلا (كرادملا ريسفت) .ةهاركلا ةياغ يف توصلا

 هيلع تقفاوت اذإ توصلا نإف ؛ةغلابملاو ميمعتلل عمجلا نإ :ليق دقو «سنجلا فيرعتب هنع ةيعمجلا نئيعم لازو

 (نيلامكلا ريسفت) .ريكنلا يف دشأ ناك ريمحلا
 نم دارملاو :مككل رخخس ."حارصلا" نم ؛هرخآ قيهشلاو «رامحلا قيمف لوأو ةدشلاو دملاب سفنلا جارخإ :ريفز
 ,ةمعن عمج "همعنو" رمع وبأو عفان أرق :خلإ همعن مكيلع غبسأو (نيلامكلا ريسفت) .اهنع ةببسملا عفانملا ريخستلا

 ؛عمجلا هب ادارم سنج مسا «ثينأتلا ءات نيونتو نوكسب "ةمعن" نوقابلاو ءاهنم لاح "ةرهاظ' ف «ريمضلا امه افاضم

 :فذ سابع نبا نعو ؛ءكاحضلا نع لقن اذك :ةروصلا نسح يهو (لمجلا ةيشاح) .اه تعن "ةرهاظ"ف
 «كلذ ريغ :ليقو «ةمقنلاب كيلع لجعي ملو ءبونذلا نم كيلع رتس ام "نطابلا"و «نآرقلاو مالسإلا "رهاظلا"

 (نيلامكلا ريسفت) .هلك كلذ معيل ؛"كلذ ريغو" :فنصملا لاق اذهلو
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 ني ا ةفرعملا يه

 ُنطيْسلا ناك َوَلَو هنوعبتي ( :ىلاعت لاق آَكَءآَباَ 3 0 7 7 لب أولا

 لبقُي يأ هللا ىل ىلإ ةةهج 0 0 0

 دم ةَقَع

 20د - ب ُمِلَع 32 َوليع مُهُعَينتف مُهْعِجْرَم / ا دور هو لا تدب لعشأ دا 1 58 7 . كا كب مت 0

 ل مهايح مايأ ٌاليِلَق ايندلا يف َحُهْعِيَمُت .هيلع زاجمف هريغك اهيف ام. يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هريغ لاق امك قلخلا نسحو «بونذلا رتس معيف «هريغو كاحضلا نع لقن اذك :ةفرعملا يه

 هللا ين هلك يبلا نولداجي اوناك .مهوذح اذح نمو فلخ نب يبأو ثراحلا نب رضنلا يف تلزن :سانلا نمو
 مهفوعبتيأ :ريدقتلاو «ءلاحلل طرشلا اذه نأ ىلإ ةراشإ هيف :هنوعبتيأ (يواصلا ةيشاح) .ملع ريغ نم «هتافصو

 .باذعلا ىلإ مهايإ ناطيشلا ءاعد لاح يف يأ مهوعدي ناطيشلا ناك ولو
 ىلإ مهايإ ناطيشلا ءاعد لاح يف ,مهءابآ هيلع اودجو ام نوعبتيأ يأ «لاحلل هيف واولاف :خلإ ناطيشلا ناك ولو
 فودذحم "ول" باوح :يضاقلا لاقو .يرشخمزلا هلاق اذك «ناطيشلا ىلإ اة ف ريمضلا لعجي دقو .باذعلا

 راشأ امك يراكنإ ماهفتسالا نإف ؛ءاشنإلا ىلع رابخإلا فطع مزلي الو ءفطعلل واولا لعجف «"هوعبتي ال" لثم
 مه نوكي نأ لمتحي "مهوعدي" يف ريمضلاو .كلذك مههلاح نوكي نأ يغبني ال يأ "ال" :هلوقب فنصملا هيلإ

 (لمجلا ةيشاح) .مهئابالو
 نم «لكوتلاو ضيوفتلا وه "ىلإ" ب هتيدعت دنع مالسإلا نعم نإف :دارملاو ؛مزاللاب ريسفت :هتعاط ىلع لبقي يأ
 يف يأ :نسحم وهو (نيلامكلا ريسفت) .هيلع هرش ارشب لبقأ هللا ىلإ هرمأ ضوف اذإف «نالف ىلإ عاتملا تملسأ
 (نيلامكلا ريسفت) .يدحاولا هيف عبت ءنمؤم "دحوم" :فنصملا لوقو .يرشخمزلاو يوغبلا رسف اذك «هلمع
 قهاش نم ىلدتي نأ دارأ نم لاحب عيطملا لكوتملا لاح لثم .هعاطقنا فاخي ال يذلا قثوألا فرطلاب :ىقثولا ةورعلاب
 (نيلامكلا ريسفت) ."فاشكلا" يف اذك ,هعاطقنا نومأملا «هنع يلدتملا لبحلا نم ةورع قثوأب كسمتف «لبح

 (لمحلا ةيشاح) .دبع لكل وحرم هنإف ؛هناحبس هللا بناج وهو :قثوألا فرطلاب



 نامقل ةروس 5 نورشعلاو يداحلا ءزجلا
 هنع نودجي ال ءرانلا باذع وهو 2 ظيلغ ٍيبناَذَع 0 ةرخالا يف ْمهَرَطْضت م

 000 فذح آن ضزألاو عموما لح نم مهتلأَس مسق مال َنيَلَو .اصيحم

 روهظ ىلع هن ُدَمَحآ ٍلَق نينكاسلا ءاقتلال ؛ريمضلا ٌواوَو «لاثمألا يلاوتل ؛عفرلا

 ىف ام هلي .مهيلع هبوجو :2) َنوُمَلَعَي ال ممركأ َلَب ديحوتلاب مهيلع ةجحلا
 وه هش َّنِإ هريغ امهيف ةدابعلا قحتسي الف ءاديبعو ًاقلخو اكلم ضَرألاَو ٍتَوّمّصلَ
 6 ا ص 1 ا ١ 0 رم تا ع

 ملقا ةرجش نم ضَرألا ىف امنا ّولَو .هعنص يف دومحملا | 52 ثيمحلا هقلح نع ىلا

 هر فانا 1م قفاه دا ورواه داده ركأ ةَعيَس دعب نم دْوَدمَي "نأ ' مسا ىلع فطع ٌرَحَبْلاَو

 2 رحبلا ءام فلخ يأ

 اذإ نموملا نأ امك ايندلا يف ال ةرخآلا يف ممل نوكي امنإ ظيلغلا باذعلا نأ ىلإ ةراشإ "مث"ب ىتأ :مهرطضن مث

 (يواصلا ةيشاح) .ةحلاصلا هلامعأل ءازج كلذ سيلف «معنلا عاونأب ايندلا يف معن

 فوذحم لعفب لعاف هنأ ىلع امإ ,عوفرم ةلالحلا ظفلو .ةدعاقلل طرشلا باوج فذحو مسقلا باوح ةلمدلا :هللا نلوقيل

 كارشإلا نأ نودقتعي لب يأ :نوملعي ال (يواصلا ةيشاح) .نمل قلاخلا :هريدقت فوذحمل ربح وأ هللا نهقلح :هريدقت

 مهيلع ديحوتلا بوجو يأ :مهيلع هبوجو (يواصلا ةيشاح) .هدحو هلل قلخلا نوبسني مهفوك عم هللا ىلإ برقي
 ,هلبق ام ةجيتن اذه :خ! تاوامسلا يف ام هلل (نيلامكلا ريسفت) .مهل مازلإ كلذ نأ نوملعي ال :هريغ هلاق ام رهاظلاو
 (يواصلا ةيشاح) .امل كلاملا هنأ ققحت ءاحل قلاخلا هنأ تبث ثيحف يأ

 .تلزنف «عطقنيف دفني نأ كشوي دمحم هب ينأي امو نآرقلا نإ :اولاق نيكرشملا نإ :ةداتق لاق :خإ ضرألا يف امنأ ولو

 امو :هلوق نع هولأسي نأ شيرق دفو اورمأ وأ دك هللا لوسر اولأس نيح ءمهل اباوج دوهيلا يف تلزن :لاقو
 ام رئاسو ةاروتلا ملع نأ نعي ؛ءيش لك ملع اهيفو «ةاروتلا انيلإ لزنأ دقو «(85 :ءارسإلا) اليلق لِ ملعلا َنِم منو
 ."نايبلا حور" نم هللا ملع رحب نم ةرطق هنكل .مهيلإ ةبسنلاب اريثك ناك نإو ةفرعملاو يكد ناسنإلا َقوأ

 نوقابلا أرقو .ورمع يبأ ةءارق ىلع اذهو «هدمب رحبلا نأ ولو :ريدقتلاو "ام" وهو يأ :"نأ" مسا ىلع فطع
 هريخ أدتبم وأ «تبث ول يأ ءرمضم لعفب ةيلعافلا ىلع عوفرم وه ذإ ؛اهومعمو "نأ" عضوم ىلع افطع «عفرلاب
 ةاودلا دم نم «هيف بصنيو ديزي يأ :هدمب (لمجلا ةيشاح) .ادودمم رحبلا نوك لاح يف يأ لاح ةلمجلاو ."هدمب'

 (نيلامكلا ريسفت) .دادم اذ اهلعج يأ

 "هدعب نم" :هلوق يف ريمضلاو ا ب ىلإ عجري هيف لصفنملا ريمضلاو .هدمي' لعاف :رحبأ ةعبس

 - ةعبسلا ددعو .فاضملا فذح ىلع لمحبي نأ نكميو ؛مادختسالا هجو ىلع «ءاملا نيعم. اضيأ رحبلا ىلإ عحري
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 الو ءدادملا كلذب مالقألا كلتب اهبتكب هتامولعم نع امي ربعملا هللا تملك ٌتَدِفَت ام
 :2) ميكَح ءيش هزجعي و ايا هتامولعم نأل ؛كلذ نم رثكأب

 اقلح اقلخ ٍةَدِحو سفتكح لإ مُكدحَب الو ام .هتمكحو هملع نع ءيش هل

 لك رصبي ؛ةريِصَب ة لك يدب نوكيف "نك" ةملكب هنأل ؛ًائعبو

 ف لمآ لحدي حلوي , هلأ َّنَأ ًابطاخم اي ملعت َرَب َمَلَأ .ءيش نع ءيش هلغشي ال ءرَّصْبُم

 َرْحَسَو رخآلا نم صقن امب امهنم لك ديزيف ٍلْيْلأ ف هلحدي َراَهَتلآ ٌحِلوُيَو راهن
 ا ا هكلف يف ىرَجم امهنم كلك َرَمَهْلآَو سمس

 .هل اري نوكي نأ ميقتسي ال "امالقأ" نأل ؛بصنلا ريدقت ىلع "رحبلا" :هلوقل ربح ةلمحلاو ءرصحلل ال ريثكتلل -
 (نيلامكلا ريسفت) .انركذ امك «عفرلا ةءارق ىلع لاحو

 وأ طرشلا ءافتنال باوجلا ءافتنا نم :روهشملا اهانععي تسيل انهه "ول"و ؛"ول" باوح :هللا تاملك تدفن ام
 ريسفت) .لبقتسملا يف طرش فرح وه وأ «باوجلا توبث ىلع ةلاد يه لب «تاملكلا دافن اهئاضتقال ؛سكعلا

 "لإ هتامولعم نع امي ربعملا" :هلوقو .ىلاعت هتاذب مئاقلا ءيسفنلا ميدقلا همالك يأ "لإ هللا تاملك" :هلوقو (نيلامكلا

 ةثدحملا ظافلألاب نوكي امنإ ريبعتلا نأل ؛لاحم هب ريبعتلاف الإو «هب ربعي ناك ول يأ ءريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع نعي

 .رصحني الو ىهانتي ال هتاذ دح يف مهدقلا مالكلا نأل ؛"خلإ امي ربعملا" :هلوقب ةجاح ال هلك اذه دعبو
 ضرألا يف ام نأ ولو :نيعملاو ءامياتكب تدفن ام :هريدقت ءارامضإ مالكلا يف نأ ىلإ ةراشإ هيفو :مالقألا كلتب اهبتكب

 (نيلامكلا ريسفت) ."هدمب' :هلوق دادملا ركذ نع ئيغأف «تدفن ام هللا مالك اب بتكي دادم رحبلاو «مالقأ ةرجش نم
 (لمحلا ةيشاح) .تهانت الو تدفن ام دادملا كلذبو «مالقألا كلتب تبتك ول يأ ءاهبتك ببسب يأ :اهبتكب

 ةغضم مث ةقلع مث ةفطن :اراوطأ انقلح هللا نإ :ةلو يبنلل اولاق ةعامجو فلح نب يبأ نأ :اهوزن ببس :مكذعب الو مكقلخ ام
 قلح لب ءءيش هيلع بعصي ال هللا نأ :ئيعملاو «تلزنف «ةدحاو ةعاس يف اعيمج ءاديدج اقلخ ثعبن انإ :لوقت مث ءاماظع مث

 ثعبو «ةدحاو سفن قلخك الإ يأ :ةدحاو سفنك الإ (يواصلا ةيشاح) .اهثعبو ةدحاو سفن قلخخك هتمرب هثعبو ملاعلا
 (كرادملا ريسفت) .نأش نع نأش هلغشي الف ؛ريثكلاو ليلقلا «هتردق يف ءاوس يأ هب ملعلل فذحف ,ةدحاو سفن

 ةراتف «رشع نيالا ىلع ةدئاز «راهنلاو ليللا نيب ةرئاد تاعاس عبرأ وهو ءرخآلا نم صقن يذلا ءزحلاب يأ :صقن امب

 لوألا يف ربعو ."جلوي" ىلع فطع :خلإ سمشلا رخسو (يواصلا ةيشاح) .راهنلا اهديزي ةراتو «ليللا اهديزي
 (يواصلا ةيشاح) .ريخستلا فالخب ددجتم جاليإلا نأل ؛عراضملاب
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 َّنأب روكذملا َكِلَذ (قو ريب َنوُلَمْعَتاَمِي هلأ سرأَو ةمايقلا موي وه ىجَسُم ٍلَجأ ل
 ّنأَو لفرلا طا ديوك نب نودبعي ءاتلاو ءايلاب َنوُعَدَي ام َّنَأَو تباثلا ٌقَحْلأ َوه َهَّللآ

 ىف ىرجت نفسلا َكلقْلآ َنأَرَت ْمَلَأ .ميظعلا 2: ٌريِبَكحلا رهقلاب هقلخ ىلع ُنَعْلَوه هن

 ٍلُكَل اربع سَيآل َكِلَذ ىف َّنإ تيا َنِّي كلذب نيبطاخم ايجي هلت َمْعِيِب ربل
 2 مص با وف 504

 نيا

 ٍللظلاك جّوم رافكلا الع يأ مكيِشْع اَذِإَو .همعنل 2 ر كَ هللا يصاعم نع ٍراَبَص

 يأ مهيجني نأب ءاعدلا يأ َنيِدلآ ُهَل نيِصلَخم هلا اٌوَعَد اهتحت نم لظُت ىلا لابجلاك

 ,تاميإلاو رفكلا نيب طسوتم ينل يبرق نا نيا هعم نوعدي ال

 رادغ ٍراَئَح لك اّلِإ جوملا نم ءاحنإلا اهنمو آَئِجَياَِب ُدَحَجساَمَو هرفك ىلع قاب مهنمو
 ع مس م

 1000 َمَوَي أَوَشَخآَو َوُكَيَر أوُقَتَآ ةكم لهأ يأ ئساَلآ امتي .هللا معنل 2و روقك

 (يواصلا ةيشاح) .ءاهتنالل "ىلإ"و ماللا نأل ؛اننفت ماللاب "رمزلا"و "رطاف" يفو ؛"ىلإ"ب انه ربع :ىمسم لجأ ىلإ
 قلطم لوألا ىلع يرحلاو ءرهشلا سغآ ىلإ رمقلاو «ةنسلا رخآ ىلإ سمشلا ؛مولعم تقو ىلإ وأ :ةمايقلا موي
 (نيلامكلا ريسفت) .اهيلإ عجري نأ ىلإ ةنيعم ةطقن نم ةكرحلا يناثلا ىلعو «ةكرحلا

 ةياغو هتردق رهاب ىلع رحآ داهشتسا :خلإ كلفلا نأ رت ملأ .ركب يبأ ريغ نييفوكلاو ورمع يبأل ةيتحتلا :ءايلاب

 هنأل ؛قوف نم ءاطغلا ئيعم. ءاشغلا نم يشغ نعي :رافكلا الع (دوعسلا يبأ ريسفت) .هماعنإ لومشو هتمكح

 وأ لبج نم كلظأ ام لك :ةلظلا عمج :للظلاك (نيلامكلا ريسفت) .نايتإلا نيعمب نايشغلا نم ال ءانهه بسانملا

 (بيطخلا ريسفت) .باحسلاك :يبلكلا لاقو «لتاقم هلاق :لابجلاك (نيلامكلا ريسفت) .اهريغ وأ باحس

 ؛لورتلا ببسب اقفاوم نوكيل ؛ديحوتلا نم هيلع هللا دهاع ام. ىقوملا لدعلاب دصتقملا ريسفت بسانملا :لإ طسوتم

 :ةمركع لاقف ءفصاع حيز مقءاجف «رحبلا ىلإ حتفلا ماع بره هنأ كلذو «لهج يبأ نب ةمركع يف تلزن اهنإف

 ةكم ىلإ ةمركع عجرف «حيرلا نكسف "هدي يف يدي نعضألو دك دمحم ىلإ نعجرأل اذه نم هللا اناحنأ نثل'
 ضعب هراحزنال ؛هرفك يف اولغي الف يأ :نامبإلاو رفكلا نيب (يواصلا ةيشاح) .همالسإ نسحو «ملسأف
 ةلق نم الإ نوكي ال «رباص ةلباقم يف راتخلاو «ردغلا دشأ :رتخلا :خل راّثخ لك (نيلامكلا ريسفت) .راحزنالا

 (نيلامكلا ريسفت) .روكشلا ةلباقم يف روفكلا نأ امك ءربصلا



 نامقل ةروس م نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 ّتبِإ 0 هيف هِدِلاَو نَع ِزاَج َوه ُدوُلَوَم لَو ًائيش هيف دلو نَع ٌدلاَو ريب

 و لس

 يف ِهّلآِب مُكَنَوْعَي اَلَو مالسإلا نع اَيثّدلأ ةويَسْلآ ُمُكصنَرمَت الق ٌقَح ثعبلاب ِهَآ د

 كرَتُيَو موقت هما ملِع ءةَدنِع َهَللآ نإ .ناطيشلا 229 ُروُرَعْلا هلاهمإو هملح

 الو «ىثنأ م أ ركذأ راتمألا قاتلت هملعي تقوب َتِيَقْلا ديدشتلاو فيفختلاب

 00000000 ىلاعت هللا ريغ ةثالثلا نم ًادحاو ملعي

 :هلوقل حراشلا هردق ءردقم امهنم لك يف دئاعلاو ."اموي" ل تعن نيتلمجحلا نم لك :هدلو نع دلاو يرجي ال

 ندألا ىلع ىلعألاب هبنف «دلاولاو دلولا امهو «ةبحماو ةقفشلا ةياغ ف نيصخش ركذ هللا نإ :ةيآلا نيعمو "هيف"

 قح هيلع امل ؛هدلاو نع يزحي دلولاو «هتقفش لامكل ؛ايندلا يف هدلو نع يرجي دلاولاف ءىلعألا ىلع ندألابو

 لك" :ام# سابع نبا لاقو «ديعب الو بيرقب متهي الو ءيسفن :لوقي ناسنإ لكف ةمايقلا موي ناك اذإف «ةيبرتلا
 (لمجلا ةيشاحإ ."هسفن همه ّئرما

 هنأل ؛ةركن وهو هب ءادتبالا زاجو ؛"دولوم" ربح ةلمحلاو ؛هربخ "زاح"و ءناث أدتبم وهو ءأدتبم :خلإ دولوم الو
 ربخلا هدعب امو «أدتبم هنأ :امهدحأ «نيهحو هيف اوزوج "دولوم الو" :هلوق :"نيمسلا" يفو .يفنلا قايس يف

 .دوؤم ضاق يأ :زاج وه (لمجلا ةيشاح) .هل ةفص ةلمجلا نوكيو «"دلاو" ىلع فوطعم هنأ :يناثلاو

 وه :ليقو .هدعب ام هربخ يفنلا هغوس ءأدتبم "دولوم الو" :هلوق نأ ىلإ ئمؤي "هيف" ظفل فنصملا ةدايز :خلإ هيف
 :هلوق .ائيش ايندلا يف هدلاو نع زاح وه دولوم هيف يزحجي ال يأ .هل ةفص هدعب ةلمجلاو ,"دلاو' ىلع فطع
 «ةرفغملاو ةبوتلا مكئحري نأب يأ :رورغلا هللاب (نيلامكلا ريسفت) .نيهجولا ىلع نالعفلا هيف عزانت "ائيش"
 ببسب يأ فاضملا فذح مالكلا يفو «هللا ببسب يأ "هللاب" :هلوقو (يواضيبلا ريسفت) .يصاعملا ىلع مكر سجيف

 (لمجلا ةيشاح) ."هلاهمإو هملح يف" :هلوقب هل راشأ امك هللا ملح

 نأ بى قيقلا دق" اناو: ؟ةعاسلا قف 0 ورمع نب ثراحلا لاق ال تلزن :ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ
 يأب تملع دقلو ؟ادغ هلمعأ ءيش يأو ؟ ؟ىثنأ مأ ركذ اهلمح لهف ءلماح يأرماو ؟رطمت ءامسلا مف «ءضرألا

 ةزمحو ريثك نباو ورمع يبأل لازنإلا نم يأ ديا (يواصلا ةيشاح) ؟تومأ ضرأ يأبف ءتدلو ضرأ
 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل ليزنتلا نم يأ "ديدشتلاب" :هلوقو «يلعو
 يف حرصو «هب هريغ ملع مدعو رومألا هذي هناحبس همّلعو ؛نارمأ انهه دوصقملا ناك امل :ةثالثلا نم ًادحاو

 يف هنايب نع مظنلا تكس امل رسفملا ضرعت ءسكعلاب اهدعب اميفو «يناثلا نود لوألاب ةيآلا يف لوألا ةثالثلا رومألا
 (نيلامكلا ريسفت) .نيعضوملا



 ةدجسلا ةروس 3 نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 ايفل و دن اهو هّللا هملعيو «هرش وأ ريخ نم ده تيوصحت ذاك يف قوتنا اعو

 هد 0 0 1 2 .

 اذن ىور .هرهاظك هنطابب 2 ٌريِبَح ءيش لكب ٌميلع َهّللآ َّنِإ هللا هملعيو ُتوُمَت ضّرأ ئأب
2 

 ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ :ةسمخ بيغلا حتافم :ثيدح امك رمع نبا نع يراحبلا

 .ةروسلا رخآ ىلإ

 ةيآ نوثالث يهو ةيكم ةدجسلا ةروس
 ةدجسلا اهيف ركذ ىلا

 53 هيف كش َبَيَر ال أدتبم «نآرقلا تكلا ٌليزنَت .هب هدارع ملعأ هللا تملا
 يب

 نم عنام الف «ءايلوألا ضعبو ءايبنألاك هنم عنام الف دبعلل هللا مالعإب امأو ءاهتاذ ثيح نم يأ :سفن يردت امو

 نم رصتخم) .يلولل ةماركو يبنلل ةزجعم نوكتف «تابيغملا هذه ضعب ىلع نيحلاصلا هدابع ضعب علطي هللا نوك

 هللا نإ" ةهلوقب ةروكاذملا ءايشالاب هملغ ال وأ ضع 1 قامت ثلا نأ قا يشب :خلإ ميلع هللا نإ (يواصلا ةيشاح

 ءطقف ءايشألا رهاوظب املع هملع سيلو «ءيش لكب اقلطم ميلع وه لب ءاه صتخم ريغ هملع نأ ركذ "لإ هدنع

 (لمجلا ةيشاح) .اهنطاوبو ءايشألا رهاوظب ريبخ وه لب
 ميملا حتفب حتفم عمج لوألا ىلعو «ةراعتسالا ةهج ىلع تابيغملا ىلإ هب لصوتي ام وأ «هنئازخ يأ :بيغلا حتافم

 هذه نأل ؛اهيلع رصتقا :ةسم> (نيلامكلا ريسفت) .حاتفملا وهو رسكلاب حتفم عمج يناثلا ىلعو .نزحملا وهو

 (نيلامكلا ريسفت) .دئازلا يفني ال ددعلا نأل وأ اهملع نوعدي يلا يه ةسمخلا

 هب داري "ملأ" نأل ؛؟'ملأ" نع ربح هنأ :اهدحأ ءهجوأ ةسمخ هيف "باتكلا ليزنت" :"نيمسلا" يف :خلإ أدعبم

 هنأل ؛"ليزنت" اهيف لماعلاو ,"باتكلا" نم لاح "هيف بير ال"و «لزنم ئيع م "ليزنت"و «نآرقلا ضعبو ةروسلا

 لماعلاو ءاربخس هعوقوب ؛'هيف' يف ريمضلا نم الاح نوكي نأ زوجيو ءاضيأ هب قلعتم "نيملاعلا بر نم"و ءردصم

 نم لاح "نيملاعلا بر نم"و «هربخ "هيف بير ال"و ءأدتبم "ليزنت" نوكي نأ :يناثلا .رارقتسالا وأ فرظلا هيف

 .لمعي الف هنع ربخأ دق ردصملا نأل ؛"ليزنت" ب قلعتي نأ ذئنيح زوجي الو "هيف" يف ريمضلا
 بير ال" نوكي نأ :عبارلا .ضرتعم وأ لاح "بيرال"و «هربج "بر نم"و ءاضيأ أدتبم "ليزنت" نوكت نأ :ثلاغلا

 «"بير ال" كلذكو «رمضم أدتبم ربح "ليزنت" نوكي نأ :سماخلا ."ليزنت"ل نيربخ "نيملاعلا بر نم"و ؛"هيف

 "بر نم" نوكي نأو «"ليزنت" نم نيلاح انوكي نأ زوجيو ءاهسأرب ةلقتسم ةلمج لك نوكيف ؛"بر نم" كلذكو

 (لمجلا ةيشاح) .ضرتعم "بير ال"و «لاحلا وه



 ةدجسلا ةروس هه نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 و 5 37 0 وو ُّكد 5 200 رمح ا ع

 وه ْلَب ال دمحم هلّرتفا ترولوقي لبامأ .كاث ربخ ا لوأ ربخ
 --5 ارث كل“ راو دع سو 00
 9 توُدََي َمُهّلَعَل َكلَبَق نّم ٍريِذَن نّم مُهنَتأ ةيفان آم امْوَق هب َرْدَُتِل َكَبَر نِم قَحْلا

0 
 اهرخآو دحألا اهوأِ أ ةَمسي , يف اَمُهَْيَب امَو َضَرَألآَو تاوهَمَسلََقلَح ىذا هلأ .كراذنإب 1

 ثيدح يف اذك

 ل ام هب قيلي ءاوتسا «كلملا ريرس :ةغللا يف وهو ا شرعلا َلَع ىوتَسأ وُ ةزئيشللا
 "فارعألا" ف ةئاي ره

 فس الو رصان يأ "نم" ةدايزب "ام" مسا نو نم هريغ يأ ءهِنوُد نِّم ةكم رافك اي

 درة ءامتكلا تا نين مألا روي نوهت اذه 7 نورك َلَعَ أ هباذع مكنع عفدي
 1 ايندلا رمأ يأ 1 1

 1111111 1 ز ز 000 ردتلاو رمألا - 2 1 ايدلا ةذه تتألا
 ماس دود تود جرعي مث | ةعاسلا مايق ىلإ <

 (يواصلا ةيشاح) .ربخلا ريمض نم الاح نوكي نأ حصيو ءعضوملا اذه يف بيراعألا نسحأ اذه :خلإ ناث ربخ

 نولوقيأ لب :هانعم ةزمهلاو ,"لب" يعمم. ةنئاكلا ةعطقنملا يه "مأ" نأل و دمحم هقلتحا يأ :هارتفا نولوقي ما

 (كرادملا ريسفت) .هنم تايآ ثالث لثم نع مهئاغلب زجع يف هرمأ روهظل ؛مهنم ابيجعتو مهلوقل اراكنإ «هارتفا
 اراكنإ ءدمحم هقلتخا يأ هارتفا نولوقيأ لب :هانعم ةزمهلاو «"لب" نيعع. ةعطقنم "مأ" نأ ىلإ ريشي :نولوقي لب

 :هلوقب قحلا هنأ تابثإ يراكنإلا ىلع برضأ مث «هنم ةروس لثم مهئاغلب زجع ف هرمأ روهظل ؛هنم ابجعتو مهوقل
 نأ حصيو «هتيقح تابثإ ىلإ هنع ءارتفالا يفن نم يلاقتنا بارضإ :قحلا وه لب (نيلامكلا ريسفت) ."قحلا وه لب"

 بارضإلا نم نآرقلا يف ام لك" :مهلوقو .قحلا وه لب ءاولاق امك وه سيل :ليق هنأك ؛مهوقل الاطبإ نوكي
 ةلمحلا نم رصحلا ديفتساو «هريغل هنع جرخي ال قحلا يف روصح نآرقلا نأ :ئيعملاو ءاذه ريغ ىلع لمحي "يلاقتنا
 (يواصلا ةيشاح) .نيفرطلا ةفرعملا

 :امص سابع نبا لاقو .دكي دمحم لبق ريذن مهتأي مل «ةيمأ ةمأ اوناك :ةداتق لاق "اموق"ل ةفص ةلمجلاو :ةيفان ام
 نوضوفيو هباشتملاب نونمؤي نيذلا فلسلا قيرطل ةراشإ اذه :هب قيلي ءاوتسا (نيلامكلا ريسفت) ."ةرتفلا يف كلذ"

 دحأ وه ذإ ؛رهقلاو ءاليتسالاب ءاوتسالا نولوؤي :فلخلا ةقيرطو .رسفملا هكلس اذلو ءملسأ وهو ىلاعت هلل هملع

 مهل سيل يأ "عيفش وأ يلو" :هلوق نم الاح نوكي نأ لمتحي :هنود نم مكل ام (يواصلا ةيشاح) .ءاوتسالا نيعم

 هيلإ نيزواحم مكل رقتسا ام يأ ؛"مكل" يف رورحملا نم الاح نوكي نأ لمتحيو هللا ريغ هنوك لاح عيفشو رصان

 (نيلامكلا ريسفت) .عيفش هتعاطو هاضر يأ
 يذلا قباسلا ءاضقلا اهرمأ ريبدتب دارملاو ءاهيف عقت ىلا رومألاو ءاهاحو اهنأش يأ ايندلا رمأ يأ :خإ رمألا ربدي

 (ارصتخم لمجلا ةيشاح) .صاخ بيترت ىلع تادوجوملا ماظنل ةيضتقملا ةيلزألا ةدارإلا وه



 ةدجسلا ةروس 5 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 يسمح ل :لأس هروس قو ةايندلا يف هو َنوُدُعَت امم َةَئَسَفَلأ :ةُراَدَقِم ناك وَي ىف هيل

 فعخأ نوكيف نمؤملا امأو «رفاكلا ىلإ ةبسنلاب هلاوهأ ةدشل ؛ةمايقلا موي وهو هُ(ِقَنَس َفْلَ
 ِمِلَع ربدملا قلاخلا َكِلَذ .ثيدحلا يف ءاح امك ءايندلا يف اهيلصي ةبوتكم ةالص نم هيلع

 يلا هكلم ف عينملا ٌريِزَعلآ رصح امو قلخلا نع باغ ام يأ ةَديَهسلَآَو بيَعْل

 ناك يأ "هرادقم ناك" :هلوقو ءايندلا مايأ نم يأ :موي يف (بيطخلا ريسفت) .هللا ىلإ كلملا دوعصب يأ :هيلإ

 يف وهو «نودعت امم ةنس فلأ ةفاسم يف لمعلا جورعو رمألا لوزن يأ «نودعت امم ةنس فلأ مويلا كلذ رادقم

 ةئامسمخ ةريسم يف جرعيو «ةنس ةئامسمح ةريسم يف لزنيف «ةنس ةئامسمح ةريسم ضرألاو ءامسلا نيب نإف «موي

 ىيعملا لصاح نوكيف ,ةمايقلا موي وه مويلا نم حراشلا دارم نكل (ريبكلا ريسفتلا) :ةنس تقلا رادقم وهف «ةنس

 ناك" :انه هلوقف .ةنس فلأ هرادقم ناك يذلا «مويلا كلذ يف عقي امم كلذ ريغو ميعنتلاو بيذعتلاو لامعألا

 هيف ةمايقلا موي نأب صعب عفدو . نيس فلأ نيل" : "لاب" هروس 2 ىلاعت هلوق عم كتم 07 فلأ هرادقم

 .لمأتف «ةنس فلأ نوسمخ هرادقم ام هنمو «ةنس فلأ هرادقم ام هنمف ؛مايأ

 هلاوهأ ةدشل ؛ةمايقلا موي افلأ نيسمخب وأ فلأب رادقملا يأ وهو "ةنس فلأ نيسمح" :"لأس" ةروس يفو :ايندلا يف

 .ةنس فلأ نيسمخ :هلوقب اذكو «دوقعلا ةياف اهنأل ؛ةلاطتسالا اهب ديرأ لب ءاهتقيقح ىلع ةنس فلأ سيل :ليقو

 دحأ هعطق ولو «ءايندلا مايأ نم دحاو موي يف ءامسلا ىلإ هجورعو «ايندلا ريبدتبو يحولاب كلملا لوزن هانعم :ليقو

 الإ نكمي ال هلك جورعلاو لوزنلاف ؛ةئامسمخ ءامسلاو ضرألا نيب ةفاسملا نأل ؛ةنس فلأ يف الإ هعطقي مل مدآ نب

 :رحخآ ةروس يف هلوق امأو ءءامسلل "هيلإ" ريمض اذه ىلعف ,دحاو مدنا ىف اع رعت ةكياللاو قت فلا قف

 يه ىلا ىهتنملا ةردس ىلإ ضرألا نم ةفاسملا 00 مِنَ تلا يمحو ادفع ناك يف

 فلأ نيسمح نع لئس هنأ :اكض سابع نبا نعو «كاحضلاو هداتقو دهاحم نع لوقنم ريسفتلا ادهو «ليئربج ماقم

 (نيلامكلا ريسفت) ."ملعأ ال ام هللا باتك يف لوقأ نأ هركأو «يه ام يردأ ال هللا اهامس مايأ" :لاقف «ةنس

 "و نركب نأ ىلع اديعبلا"و "ياو "ىلاع" عفر ىلع ةماعلا ا بيغلا ماع (لمجلا ةيشاح) .ةصوصخ

 "نسحأ يذلا"و هتفصو ادعم "ميحرلا زيزعلا" وأ :ناتعن وأ :ناريخ "ويحرلاو زيرعلا"و وو 5 ع «أدتبم

 نوكي نأ :اهلاكشأ ىلع اهجيرختو «ةثالثلا رحب :يلع نب ديز أرقو .رمضم أدتبم ربخ "ميحرلا زيزعلا" وأ ءهربح

 - :ليق هنأك ,"هللا" يف ريمضلا نم لدب ةثالثلا فاصوألاو ."جرعي"ل العاف نوكيو «ربدملا رمألا ىلإ ةراشإ كلذ



 ةدجسلا ةروس 4/ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 افوكسبو «ةفص ًايضام ًالعف ماللا 3 رهف نس لك نسخ َىِذَلَأ .هتعاط لهأب

 0 ت0 أ و مدآ نسفإلا َقلَخ ُأَدَبَو لامعشا لب
 دص

0 

 د عك وي هتيرذل 00 دامس زاك تي انادحا كهل
 1 يدم يع ًَ نا ل ل ع

 ًاذلاقو .٠ ةلقلل ةدك ؤم ةدئاز "ام" © < روركحشت ام اليلق بولقلا ةدعفالاَو 0 صبالاَو

2 #7 

 نفل انوا امبارتب اطلتخم ابارت انرص نأب اهيف انبغضَرأْلا ىف اَنلَلَص اَذِءَأ ثعبلا وركنم يأ
 ِع 5 ًُ 3 ١

 امهنيب فلأ لاحدإو (ةيناثلا ليهستو نيتزمهلا قيعحتب ,راكنإ ماهفتسا ! ديرج قاع

 ع 9 نورفك ثعبلاب 9 هي وعلا :ىلاعت لاق ,نيعضوملا يف نيهجولا ىلع

 ىلع "ميحرلا زيزعلا" ضفحو "ملاع" عفرب :ديز وبأو .بيغلا ملاع ىلإ يأ «بيغلا ملاع هيلإ ربدملا رمألا جرعي مث -
 امهنيب ةلمحلا نوكيو ءاضيأ "هيلإ" يف ءاملا نم نالدب "ميحرلا زيزعلا"و ءاربخو أدتبم "ملاع كلذ" نوكي نأ

 (لمجلا ةيشاح) .اضارتعا
 امأف ءاهحتفب نوقابلاو «ماللا نوكسب رماع نباو ورمع وبأو ريثك نبا أرق "هقلح" :"نيمسلا" يف :ايضام العف

 ؛'ءيش لك" ىلإ دئاع ربمضلاو «لامتشا لدب "ءيش لك" نم الدب "هقلخ" نوكي نأ :اهدحأ ءهجوأ اهيفف ىلوألا

 نسح "نسحأ" نئيعمو «ىلاعت يرابلا ىلع دئاع ريمضلاو ءلك نم لك لدب هنأ :ياثلا .لوادتملا روهشملا وه اذه

 نمضي نأ ىلع ءايناث الوعفم "هقلخ"و ءالوأ الوعفم "ءيش لك" نوكي نأ :ثلاثلا .ةنسح اهلك تاقولخملا يأ

 نمضت نأ ىلع لوأ لوعفم "هقلح"و «مدق ايناث الوعفم "ءيش لك" نوكي نأ :عبارلا .مهلأو ىطعأ نيعم

 .هيلإ فاضملا وأ فاضملل ةفص ةلمجلاو «لعف اهيف "قلخ"ف ةيناثلا ةءارقلا امأو .فرعو مهمل يعم "نسحأ"

 (لمجلا ةيشاح) .هترورجمو لحما ةبوصنم نوكيف
 ءلسنلا ىلع ادئاع نوكي نأ حصيو ؛مدآ ىلع دئاع "هاوس" يف ريمضلا نأ ىلإ كلذب راشأ :خإ مدآ قلخ يأ

 .ةغضم مث ةقلع مث ةفطن ناك ثيح «دامجلا هبشي ناك نأ دعب اهرّوصو محرلا يف هءاضعأ ىوس :ىيعملا نوكيو

 خفن املف «يحلا عم نوكي امنإ باطخلا نأ ةتكنلاو ءباطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا هيف :هتيرذل (يواصلا ةيشاح)

 قيقحتب" :هلوقبو «"راكنإ ماهفتسا" :هلوقب قلعتم :نيعضوملا يف (يواصلا ةيشاح) .هباطخ نسح حورلا هيف
 (لمجلا ةيشاح) ."ديدح قلح يفل انإ"و "انللض اذإ" :امه ناعضوملاو ,"خلإ نيتزمحلا



 ةدكتشلا ةرؤن 4/1 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 بر ىلإ ّمُث مكحاورأ ضبقب يأ ْمُكِب لَو ىِذَلا ِتوَمْلأ ُكَلَم 9 مه لق
 00 َتوُمِرِجُملا ذإ ئرت ْوَلَو :مكلامعأب .مكيزاجيف .ةايحأ < تروكجتت

 تعبلا يمت ان ركنا اهنا قنا نر: كولو قي غارخ يره تروا ورجل ارث

 اهيف اًحلَص َلَّمَعَت ايندلا ىلإ انعِجَراَف هيف مهانبذك اميف لسرلا قيدصت كنم اَنَعِمَسَو

 ارمأ تيأرل :"ول" باوجو .نوعحري الو كلذ مهعفني امف ءنآلا 2 تروُنَووُم ان

 رايتخاب ةعاطلاو ناميإلاب يدتهتف اَهَده سفن َّلك اَنْيَتأَل انَِس َوَلَو :ىلاعت لاق .اعيظف

 أ ٍساّنلآَو نحلا ِةَنِجْلا م َمَكَهَج َنأَلَمْأل وهو ىتم ُلَوَقْلاَقَح َنكلَو اهنم
 يأ اذه كيوي ًءاَقِل َمثيِسن اَمِب باذعلا أوقودَف :اهولخد اذإ ةرخلا مهل لوقتو

 عم

 0000 ا ا ركبتيس انإ هب ناعإلا مككرتب

 لسرلا هنأ :عضوم يفو ؛«ضباقلاو يثوتملا وه توملا كلم نأ انهه ربخأ ىلاعت هللا نأ ملعاو :توملا كلم مكافوتي
 ةكئالملاو ,حاورألا ضبقي توملا كلم نأ يآلا نيب عمجلا هجوف «مىلاعت هللا وه هنأ :عضوم يفو «ةكئالملا يأ

 عيمج حاورأل ضباقلاو «ةقيقح لعف لكل لعافلاف ,حورلا قهزي ىلاعت هللاو هرمأب نولمعيو نوجلاعي هل ناوعأ

 (نايبلا حور) .طئاسو هناوعأو توملا كلم نأو «هللا وه قئالخلا

 كنم نكمت ول :نيعملاو «ماللا ةلزنم لزنم وهو «بطاخي نأل ؛حلصي نم لكل وأ كك يبلل باطخلا :ىرت ولو
 امهالك "ذإ'و "ول"و .رانلا ىلع مهفوقو وأ نيمرحملا سكن وه وأ ءةلص هيلع لدي ام رّدقي دقو ءاذه يف ةيؤر
 (نيلامكلا ريسفت) .دوجوملا ةلزنم هللا نم بقرتلا نأل ؛ع راضملا ىلع لحد امنإو .يضاملل

 :ةصاوخلا "لإ ع وعلل نوكي نأ زوجيو :ول (نيلامكلا ريسفت) .لوقلا ريدقتب لاح هنأ ىلإ ريشي :خلإ نولوقي

 0-0 َنِم َمَتَهَج نألمألا» :هلوقو .يديعو تبثو يئاضق بحوو يأ :ينم لوقلا قح (نيلامكلا ريسفت)
 أ" :هلوق نم مزلي الو .ليق اميف رثكأ مهنم نييمنهجلا نألو «ريقحت ماقم ماقملا نأل ؛نجلا مَّدق (34١١:دوه)

 امك اعيمج نيعونلا كنيذ نم اهنألمأل :نعملاف دارفألا ال عاونألا مومع ديفت امنأل ؛اهيف نحلاو سنإلا عيمج لوخد

 نم" هلوق ىلع :"نايبلا حور" فو ."بيطخلا" نم ؛مهل اريقحت مهننأو :ةنجلا نم (لمجلا ةيشاح) .نيققحملا ضعب هركذ
 ءءاقللاب يأ :هب نامبإلا مككرتب .رثكأ مهنم نييمنهجلا نأل ؛سنإلا ىلع نجلا مّدقو .نلا ةعامج -رسكلاب- "ةنجلا

 (نيلامكلا ريسفت) .كرتلا ببس نايسنلا نإف ؛زاجنا ليبس ىلع كرتلا نيعمب نايسنلا نأ ىلإ ريشي



 ةدجسلا ةروس 48 نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 رفكلا نم ق9 َنوُلَمَعَت ْرْثبُك امي مئادلا ٍدتَلآ باَّذَع ًاوُقوُدَو باذعلا يف مكانكرت

 اَدجس ْأوُرَخ اب اوظعو اورج اَذِإ َنيِذل ذل نآرقلا اَِجَياَكِب ُنِمْؤي ام .بيذكتلاو

 #20 توُريكَتشَي ال مُهَو هدمحبو هللا ناحبس :اولاق يأ مهب ٍدَمَحي نيسبلتم أوُحَسَو
 عاجطضالا عضاوم عِجاَضَمْلا نَع عفترت َمُهَبوُنَج ْقاَجَتَت .ةعاطلاو ناميإلا نع

 اًمِيَو هتمحر يف اعَمَطَو هباقع نم اهَوَح ْمُكيَر َنوُعَدَي ادجهت ليللاب مهتالصل ؛اهِشْرفب
 رقت ام ِنْيَعَأ ةّرق نم مه ئبخ َىفْخأ ام سفن ملعت الف .كوقدصتي 20 نوقفني مهَمَقْرَر ا ل دو قل“ تان و ايا طش دا مقالا هن 2 ياا ا ست نأ قدا نا

 هوو هو ههه ه6 © © هووعهه ههه © هع هه مه ههه © هود هس ةههمع ءارج عراضم ءايلا نوكسب ةءارق يقو .مهنيعأ هب

 هلعج دقو «لسرم زاجم وأ ةراعتسا وهو «ىلاعت هيلع لاحم هنأل ؛كرتلا ىلع نايسنلا لمح امنإ :باذعلا يف مكانكرت
 كيس ِةَيَس ُءاَرَجَوأ :هلوقك وهف .مهلامعأ سنج نم مهءازج دصق هنأ هيلع ةنيرقلاف :ةلكاشم يأ ةلباقم يرشخمزلا
 مئادلا باذعلا يأ :دلخلا باذع (نيلامكلا ريسفت) .اهنم عني ال لوألا لكاشملا نوكو (5 ٠ :ىروشلا) 4اَهلثم
 هللا نأك ءهرفك ىلع رفك نم ءاقب ىلع ُدلثَي هل ةيلست اذه :خلإ اهتيآب نمؤي (كرادملا ريسفت) .هل عاطقنا ال يذلا
 هب ظاعتالا مدع ىلع نولوبحب رفكلا لهأو «نآرقلاب ظاعتالا ىلع نولوبحم نامبإلا لهأ نإف ؛نرحت ال :هيبنل لوقي

 (يواصلا ةيشاح) .هللا ملع يف ناقيرف قلخلاف
 نكي مل نإو هلل دحسيو «هب ظعتاو نآرقلا عمس نم لك حدم يضتقي هنأب ةيآلا كلت رهاظ لكشتسا :نآرقلا

 ةيآ لك يف نآرقلاب نيظعتملا حدمف «نآرقلا يف دوجسلا عضاوم تنيب ةنسلا نأب :بيحأو .دوجس عضوم
 ءالاح نوكي نأو ءافنأتسم نوكي نأ زوجي :خلا مهونج ىفاجتت (يواصلا ةيشاح) .دوجسلا عضاوم ف نيدحاسلا

 يف ريمضلا نم الاح نوكي نأو «ةيناث الاح نوكي نأ لمتحا الاح "نوعدي" لعج ذإو ."نوعدي' كلذكو
 هلجأ نم لوعفم امإ "اعمطو افوح"و «مونلا كرت نع عافترالا :يفاجتلاو ءءزج فاضملا نأل ؛'مهيونح'

 اهأرق لو هنأ مكاحلاو دمحأ ىور :خلإ ليللاب مهتالصل (لمجلا ةيشاح) .ردقم لماعل ناردصم امإو «نالاح
 (نيلامكلا ريسفت) ."ليللا فوج يف لحرلا ةالص وه" :لاقو
 لوعفم ةلوصوم "ام" :مهل يفخأ ام (نيلامكلا ريسفت) .ناردصم وأ «نالاح وأ هل نالوعفم :خلإ اعمطو افوخ

 (نيلامكلا ريسفت) ."تيفخأ" عراضم «ءايلا نوكسب "ىفحأ ام" :بوقعيو ةزمحل ةءارق يثو ءفرعت نيعمب "”ملعت"

 مهئازج لحأل يفحخأ يأ ."ىفحأ"ل هلجأل لوعفم وأ ءاوزوج يأ فوذحم قلطم لوعفم :ءازج



 ةدجسلا ةروس هيو نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 يم ىلا لس

 نونمؤملا يأ /2) َنوْوَعْسي ل اًقِساَف تراك نَمك اِيْؤُم ناك نَمَقأ !2) َنوُلَمَعَي أوُناك امي

 دقي وها نقوانلا كح ْمُهَلَف تَحِلَّصلا اوُليَعَو أوُنَماَ َنيِذَلا امَأ .نوقسافلاو

 ملك ولآ مُهوأَمَه بيذكتلاو رفكلاب أوُهَسق نيمو: َنوَُمَْي أوثاك امي فيضلل
 دب مسك ىلا ٍراَئلآ باَدَع اوُقوُذ ْمُهَل َليِقَو ايف اوُدبِعَأ آم أوُجَرْحح نأ ْأَوُداَرَأ
 بدجلاو رسألاو لتقلاب ايندلا باذع ْنْدَأْلا ب اَّذَعْلا تري مُهَئقيِذََلَو () َوُبَدَكُت

00 

 مهنم يقب نم يأ َمُهَلَعَ ةرخالا باذع ربكألا ِباَّذَعْلا لبق ( نود ضارمألاو 26 ناشسسم

 اهَنَع ضرعأ رف نآرقلا بر تَياَعبَرْكذ نّمِ ُمَلْظَأَنَمَو .نامبإلا ىلإ( توُعِجَرَي
 :ثيدح يفانت الف ؛هتمحرو هلضفب وهو «لوبقلاب اببس اهفوكو «ةيببسلل وأ ةضواعملل ءابلا :نولمعي اوناك امب
 امهنيب ام دعبفأ يأ ؛ءردقم ىلع ةلحاد ةزمهلا :انمؤم ناك نمفأ (نيلامكلا ريسفت) ."هلمعب ةنحلا مكدحأ لخدي ال"

 :هلوقب حيرصتلاو ؟ هلاوحأ تركذ يذلا قسافلاك هفاصوأ تيكح يذلا نمؤملا نوك مهوتي نيابتلاو توافتلا نم

 (لمجلا ةيشاح) .يتآلا ريسفتلا هيلع ىئببيل ؛هدكوأو هحو غلبأ ىلع ةاواسملا يفنل راكنإلا ةدافإ عم ”نووتسي ال"

 ؛عزانت امهنيب ناك هنأ كلذو «طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولاك نوقسافلاو هيض 00 . :خلإ نووتسي ال

 يف اوشح كنم ًالمأو ءانانج كنم عجشأو ءاناسل كنم طسبأ هللاو انأو ءيبص كنإف ؛تكسا :هذ ىلعل ديلولا لاقف

 ."نووتسي ال ءاقساف ناك نمك انمؤم ناك نمفأ" :لجو زع هللا لزنأف ءقساف كنإف ؛تكسا :هقذ ىلع لاقت «ةبيتكلا

 ,رانلا يف دولخلا يف فاك رفكلا درحم نأ ىلإ ةراشإ «تائيسلا اولمعو :لقي مل :خإ اوقسف نيذلا امأو (لمحلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .هب هنرق اذلف «ريثأت نامبإلا عم هلف حلاصلا لمعلا امأو ,هعم لامعألا ىلإ تافتلا الف

 اهنم اوحرخي نأ اودارأو اهياب نم اوبرق اذإ يح ءامتاقبط ىلإ نوعفتريف ءرانلا ب مرضي هنأ ىوريو :اودارأ املك
 نم ةداعإلا امنإو ءاهيف نورقتسم مهنأ ىلع ةلالدلل "يف" ةملكو .ممهي لعفي اذكهو ءاهرعق ىلإ نووهيف «بهللا مهرضي

 مكاحلا هاورو ؛لتاقم نع لقن امك ماظعلاو فيحلا اولكأ نيح اعبس :نينس (دوعسلا يبأ ريسفت) .ضعب ىلإ اهتاقبط ضعب
 ميهاربإو نسحلا نع لقن امك «بئاصملاو ضارمألا ةرجحلا لبق شيرق ىلع ماد دقو .اضيأ هي دوعسم نبا نع هححصو

 (نيلامكلا ريسفت) .لاثملا ليبس ىلع وهف فلسلا نع ريسافتلا نم لقن امو «فنصملا هركذ امك «ميمعتلا رهاظلاو

 اهحوضو يف تايآلا هذه لثم نع ضارعإلا نأ يأ داعبتسالل 'مث"و ءاهيف ربدتي ملو اهنع ىلوتف يأ :اهنع ضرعأ مث
 :كبحاصل لوقت امك «لقعلا ف دعبتسم امي ريكذتلا دعب ىمظعلا ةداعسلاب زوفلاو «ليبسلا ءاوس ىلإ اهداشرإو اهترانإو

 (كرادملا ريسفت) .زاهتنالا هكرتل اداعبتسا !اهزهتنت مل مث ةصرفلا كلت لثم تدجو



 ةدجسلا ةروس هو نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 َنْيَتاَء َدَقَلَو 29 َنوُمَقَتبُم نيكر شملا يأ تريِمرَجُمْلا َنِم انإ هنم ملظأ دحأ ال يأ
 دع

 ءارسإلا ةليل ايقتلا دقو ءِهبآَقْل نم كش ٍةّيَرَم ىف نكت الق ةاروتلا ّبّتكلآ ىَموُم
 ا ل 0 ا 3 تو ١ هون ماع 7

 اص أ

 ىلع ْاوُرْبَص امل اًنِرْمأِب سانلا َنوُدَيَي ةداق ءءاي ةيناثلا لادبإو نيتزمحلا قيقحتب
 انتينادطحوو انتردق ىلع ةلادلا اَنتياَعِب ًاوناَو ءمهودع نم ءالبلا ىلعو «مهنيد

 ا .ميملا فيفختو ماللا رسكب ةءارق يفو 29 َنوُئِقوُي

 .مهيلع ةجحلا موقتل اب لع نا ب ووو لو يبلا نم هبرق ىسوم ركذ يف ةمكحلا :باتكلا ىسوم انيتآ دقلو

 ردصملاو الكف ىسوم ىلإ ةدئاع اهنأ :اهدحأ «لاوقأو فالتحا ريمضلا عجرم يف :هئاقل نم (يواصلا ةيشاح)

 ذئنيحو «باتكلا ىلإ دوعي ريمضلا نأ :يناثلاو ."بيطنخلا" نم «ءارسإلا ةليل ىسوم كئاقل نم يأ ؛هلوعفمل فاضم

 حصي ءاقللا نأل ؛باتكلا ىسوم ءاقل نم يأ لوعفملا وأ ءىسومل باتكلا ءاقل نم يأ ؛لعافلل ةفاضإلا نوكت نأ زوحي

 .امهنم لك ىلإ هتبسن
 امدأ الجر ىسوم يب يرسأ ةليل تيأر" :هلك هنع امو سابع نبا نع يراخبلا ىورو :ءارسإلا ةليل ايقتلا دقو

 «هئاَقِل نم ةيْرِم يف ْنُكَت القإلل :هلوق يف ريمضلا نوك نأ ىلإ ةراشإ همالك يفو "ةءونش لاجر نم هنأك ءادعح الاوط
 لاقو «يفحخ ءافلاب هيف عيرفتلا هجو نكلو «هريغو امي سابع نبا نع يور اذك «التلع ىسومل (؟7:ةدجسلا)

 :اعوفرم امه سابع نبا نع ناربطلا ىورو .لوبقلاو ءاضرلاب ء«باتكلا ىسوم يقلت نم ةيرم يف نكت ال :يدسلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."هبر ىسوم ءاقل نم ةيرم يف نكت الف ؛ليئارسإ بل ىده ىسوم لعج"
 .قئاسلا دض دئاق عمج ةداق :ةداق .سابلإ حراشلا مالك يفف «ةءارق ال ةيبرع زئاج هجولا اذه :خلإ ءاي ةيناثلا لادبإو

 يعم. فرظ يهو ءءازجلا ئيعم اهيف يلا يه انه "امل" نأ ىلع ,روهمجلا ةءارق يف ميملا ديدشتو ماللا حتفب :اوربص الل

 وه هسفن وه وأ ,مهنم انلعجو :هيلع لد فوذحم اهاوجو «ةمئألل ريمضلاو ءاوربص نيح ةمئأ مهانلعج يأ "نيح"
 لعج ىلع «ميملا فيفختو ماللا رسكب :يئاسكلاو ةزمحل ةءارق يف و «ةمئأ مهنم انلعج اوربص املو :ريدقتلاو «باوجلا

 ."بيطخلاو لمجلا" نم ,مهودع نم ءالبلا ىلعو مهنيد ىلع مهربص ببسب يأ ةيليلعت ماللا
 :ليق امك «ريح هبقاوع ربصلاف «قاشملا اولمحت يأ :اوربص

 1س للا نوطوا" ماطر صلال قا
 (يواصلا ةيشاح) .اوربص نيح ةمئأ مهانلعحج :ىعملاو



 ةدحتسلا ةرونن ه١ ةورشعلاو يداقتا ءوملا
 .نيدلا رمأ نم +2: توفل هيف أوُناَك اًميِف ةَسّيقْلآ َمْوَي َمُهَنْيَب لِصْفَي ّوه َكَبَر َّنإ
 نورغلا نع 1 اكالمإ هج غلا نيني لا يئاويادسلاا را خيول

 ماشلا ىلإ مهرافسأ ف مهِيكَسَم ىف "مه" ريمض نم لاح َنوُسْمَي هي مهرفكب ممألا

 عامس تن تروُعَمَسَي اََقَأ انتردق ىلع تالالد ٍمسَيآَل َكِلَّذ ىف َّنِإ اوربتعيف اهريغو
 اهيف تابن ال ىلا ةسبايلا ردا را ا ارم ناار ملَو ْ
 رمال

 م 0 0 رت د 7 دم

 انأ نوملعيف اذه 3 نورصتي الفا 4 مكسفنَأَو حُهَمعَتُأ ُهْنِم لكأت اَعَرَر هب ٌحرَخُف

 دك نإ 5 اننيب ُحَتَقْلا اًدنَه َْنَم نينمؤملل ولوقَيَو ؟مهتداعإ ىلع ردقن
 هالو مهننميإ أوقك َنيِذْلا ٌعفنَي ِِ مهب باذعلا لازنإب حتفلا ل 2 نيقردنص

 مُهَنِإ مه باذعلا لازنإ ْرِظَتنَآَو مُهَنَع ضرغَأف .ةرذعم وأ ةبوتل نولهمب 2: َنوُرَظمُي
 وو

 .مهاتقب رمألا لبق اذهو «كنم نوحيرتسيف لتق وأ توم ثداح كب 2: تروُرِظَتنم

 .ظاعتاو ربدت
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 بساني امم ردقم ىلع فطع :مه دهي مل وأ (كرادملا ريسفت) .نيكر شملاو نينمؤملا نيب وأ .مهممأو ءايبنألا نيب يأ :مهنيب

 (نيلامكلا ريسفت) .رخأت نم ةمدقم ةزمهلاو هيف فطع ال :ليقو ءاودهي ملو اوهبتني مل وأ ءاوظعتي ملأ :وحت ءفوطعملا
 هليلد ميقأ اذإ لعافلا فذح يف عانتما ال هنأ رهاظلاو «ةلمحلا نومضم لعافلا نأ همالك رهاظ :ةكم رافكل نيبتي

 ليلدب «هللا ريمض وأ ,مهقرثك يأ "انكلهأ مك" هيلع لد ام ريمض هلعاف :يضاقلا لاقو .روكذملا هبشي هنإف ؛هماقم

 مك" :هلوقل ؛بصن هلحم لب «هلبق ام يف لمعي الف «ماهفتسا هنأل ؛العاف نوكي نأ زوجي "مك"و .نونلاب ةءارقلا

 .مهرجاتم يف نورعي يأ :هريغ ةرابعو :مهرافسأ يف (نيلامكلا ريسفت) . "انكلهأ

 نأ :اهوزن ببس :حتفلا اذه ىتم (نيلامكلا ريسفت) .عطقلا وهو زرجلا نم اهتابن اهنم عطق نأب :اهيف تابن ال

 مهوعمج اذإ ةكم لهأ ناكو «مهنيبو اننيب لصفيو «نيكرشملا ىلع انل حتفيس هللا نإ :نولوقي اوناك نيملسملا

 (يواصلا ةيشاح) ؟حتفلا اذه ىم :اءازهتساو ابيذكت لاجعتسالا قيرطب نولوقي

 رامضإلا ماقم يف راهظإ وهف مه صح نإو «صيصخت دعب ميمعت وهف نيئزهتسملا ريغ مع نإ :خلإ نيذلا عفني ال

 عمني ال# :هلوق :ةداز ةرابعو (باهشلا ةيشاح) .خلإ مهلاهمإ مدعو عفنلا مدع ةلعل انايبو « رفكلاب مهيلع اليجست

 - ناميإلا نأل ؛ةمايقلا موي "حتفلا موي"ب داري نأ ريدقت ىلع رهاظ اذه (؟94:ةدجسلا) 4ِْهَناَميِإ اورفك َنيِذّلا



 بازحألا ةروس هو نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ةيآ نوعبسو ثالث يهو ةيندم بازحألا ةروس

 كتعيرش فلاخي اميف َنيِقِشَتُمْلَاَو َنيِرِفَكْلا عِطْن اَلَو هاوقت ىلع ْمُد هلأ قّنآ نيل ايات

 ىلإ ةداعإلاب نولهمي يأ نورظني مه الو ءاهنم مهجورح دعب لبقي الو ءايندلا راد يف نوكي يذلا وه لوبقملا -
 اذإ مهناعإ اورفك نيذلا عفني ال :هانعم :لاق ةكم حتف موي وأ ردب موي ىلع "حتفلا موي" لمح نمو «اونمؤيل ؛ايندلا

 .مهنع باذعلا ريخأتب نولهمي يأ نورظني مه الو ءرارطضالا ناميإ لتقلا لاح مهنامإ نأل ؛اولتقو باذعلا مهءاج
 دلاخ مهنم لبقي ملف مالسإلا اورهظأف «ديلولا نب دلاخ مهقحلف «ةنانك نب نم موق تبره ةكم تحتف املو

 (لمجلا ةيشاح) .(؟ 94 :ةدجسلا) ل ا :ىلاعت هلوق كلذف .مهلتقو
 تناكو ءاهريغو هتحكانم يف مهنعطو دك هللا لوسر مهئاذيإو «نيقفانملا يف تلزن ؛مهعيمج مهلوق ف يأ :ةيندم
 يقبو اهتءارق خسنف ."ميكح زيزع هللاو هللا نم الاكن ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا" :محرلا ةيآ اهيف
 ةالصلا هيلع اومدقو «نيقفانملاو رافكلا يف ةيآلا هذه تلزن :"دوعسلا يبأ" يفو .هريغو "لمجلا" يف امك ءاهمكح
 اولاقف ءسيق نب دحلاو ريشق نب بينمو يبأ نب هللا دبع مهنم ماقو ؛مهنيبو اكتلَع هنيب تناك يلا ةعداوملا يف مالسلاو

 ؛نينمؤملاو ل يبلا ىلع كلذ قشف «كبرو كعدنو «عفنتو عفشت امنإ :لقو ءانتخآ ركذ ضفرا دن هللا لوسرا
 .كيلإ اوبلط اميف نيقفانملاو نيرفاكلا دعاست الو ةعداوملا ذبنو ,دهعلا ضقن يف هللا قتا يأ تلزنف مهلتقب اومهو
 لضفأ دي هنوكل ؛دواد اي ءىسيع اي «ىسوم اي :لاق ثيح «ءايبنألا نم هريغ بطاح امك هللا هبطاخي مل :يبلا اهيأ اي
 همسا ركذ نأو «لوسرلا اهيأ ايو «يبنلا اهيأ اي :لاق ثيح لالجإلاو ميظعتلاب رعشي ام هبطاخف «قالطإلا ىلع قلخلا

 ' (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغ ىلإ ءلوسر الإ دمحم امو «هللا لوسر دمحم :لاق ثيح ميظعتلاب رعشي ام هفدرأ احيرص
 (نيلامكلا ريسفت) .ىوقتلا ءاشنإب رمؤي نكي ملف «لبق نم هلل مهاقتأ ناك ٌدي هنأل ؛كلذب هلّوأ امإ :خلإ مد
 برح نب نايفس ابأ نأ :ةيآلا هذه لوزن ببسو «لصاحلا ليصحت ةيآلا يف نإ :لاقي ام كلذب عفد :هاوقت ىلع

 سأر- يبأ نب هللا دبع ىلع اولزنف «ةنيدملا اومدق يملسلا نايفس نب ورمعو روعألا ابأو لهج يبأ نب ةمركعو
 يبأ نب دعس نب هللا دبع مهعم ماقف ؛هوملكي نأ ىلع نامألا ص يبلا مهاطعأ دقو ءدحأ لاتق دعب -نيقفانملا

 ؛ةانمو ىزعلاو تاللا :انتحلا ركذ ضفرا" :هذ باطخلا نب رمع هدنعو ٌدنَي يبلل اولاقف قريبأ نب ةمعطو حرص
 نذئا هللا لوسر اي :هد رمع لاقف كو يبلا ىلع كلذ قشف ؛"كبرو كعدنو ءاهدبع نمل ةعافش اه نإ :لقو
 هذ رمع دلي يبلا رمأف هبضغو هللا ةنعل يف اوحرخا :دقد رمع لاقف «نامألا مهتيطعأ نإ :لاقف مهلتق يف انل
 (يواصلا ةيشاح) .ةنيدملا نم مهحرخي نأ



 بازحألا ةروس ه4 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 َْحوُي ام َعْبَناَو .هقلخي اميف (8) اًميكَح هنوك لبق نوكي امم اًميلَع َناَك َهَّنأ نب
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 .ةيناقوفلاب ةءارق فو ) امي َنوَُمعت امي نك هَ تبإ نارقلا يا كيبز نم: كليلإ

 رص لع | ع مو أ -1 2-5

 .هلك كلذ يف هل عبت هتمأو ؛كل ًاظفاح 9 اليك و هللاب ىفكَو كرمأ يف هللا ىلع لكَوتَو

 لقعي نيبلق هل نإ :رافكلا نم لاق نم ىلع ار ءهِفْوَج ىف بلف نم ٍلُجَر هلا َلَعَج ام

 َنوُرهَظت ءاي البو ءايو ةزمهي ىتنلا ْمُكَجاَوزَأ َلَعَج اَمَو دمحم لقع نم لضفأ امهنم لكب

 الثم دحاولا لوقب ّنِبَِم ءاظلا يف ةمغدم لصألا يف ةيناثلا ءاتلاو ءاهيو ءاهلا لبق فلأ الب

 ةيلهاجلا يف ٌدعملا كلذب اهعرحت ف تاهمألاك نا يمأ رهظك ىلع تنأ :هتجوزل

 مكءآَيِعأ َلَعَج اَمَو .ةلداحملا ةروس يف ركذ امك هطرشب ةرافكلا هب بحت امنإو .اقالط

 ةكيررنأب كلو ة مُكلَذ ةقيقح مكءاََبَ هل انبا هيبأ ربغل ىعدي نم وهو يعد عمج

 "هليكو"و ."ىفك" لعاف هنأل ؛عفر عضوم يف :خلإ هللاب .كلمع ىلع كيزاجيف وأ كنع مهركم عفديف :اريبخ

 ابيبل الجر ناكو «يرهفلا دسأ نب ليمج رمعم وبأ وه :رافكلا نم (لمجلا ةيشاح) .لاحلا وأ نايبلا ىلع لوعفم
 :لوقي دسأ نب ليمج رمعم وبأ وه :خل! نيبلق هل نإ (نيلامكلا ريسفت) .نيبلقلا يذب برعلا هبقليو ,عمج امل اظفاح

 دمحم نإ :نولوقي نوقفانملا ناك :ام5 سابع نبا نعو .هبلقب دمحم لقعي امم لضفأ ءاممب لقعأ نابلق يردص يف
 البو «نييفوكلاو رماع نبال ةزمحلا دعب يأ :ءايو (نايبلا حور) .هللا مميذكأف ؛هباحصأ عم ابلقو انعم ابلق :نيبلق

 ."يلا" عمج يه :ليق .ةياور يف ريثك نباو ورمع يبأل هدحو ءايلابو «ريثك نبا نع يربطللو «عفان نع شرول ءاي
 قاظلا كين نقلآلاب يأ :او (نيلامكلا ريسفت)

 نب ميكح هارتشاف «ماشلا ايابس نم ناك -يور امك- وهو «ةثراح نب ديز قح يف تلرزن :مكءايعدأ لعج امو
 يف همعو هوبأ ءاجف «هانبتو هقتعأف 3ك هللا يبل ةجيد هتبهوف «دليوخ تنب ةجيدخ هتمعل هبهوف ,دليوحخ نب مازح

 هنأ هيبن هللا ربحأ مث .هعم ثكمف «ءشحح تدب بديز هحوزو 6 هللا لوسر عم قرلا راتخاف هرّيخف «هئادف

 وهو هنبا ةليلح دمحم جوزت :اولاقو نوقفانملا ملكتف 325 هللا لوسر اهحوزت ديز اهقلط املف ءبنيز هحوز
 (هنم اصخلم يواصلا ةيشاح) .ةروسلا ءانثأ يف ةصقلا هذه يتأتسو ءمهيلع ادر ةيآلا هذه تلزنف ءاهمرحي

 ءالعفأ نأل ؛سيقم ريغ ءايعدأ ىلع هعمج نكلو ؛مغدأف ,ويعد هلصأو «لوعفم نعم. ليعف ءوعدم نعم. :يعد عمج
 - اليعف ناك نإو اذهو «ءاينغأو نيغو «ءايقتأو يقت :وحن لعاف ئيعمب ناك اذإ «ماللا لتعملا ليعفل اعمج نوكي امنإ



 بازحألا ةروس هه نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ديز ةأرما تناك ىلا شححج تنب بنيز لو يبنلا جّوزت امل اولاق «نيقفانملاو دوهيلا يأ

 ٌلوَقَي ُهَللاَو كلذ يف هللا مهبذكأف «هنبا ةأرما دمحم جّوزت 2 يبنلا هانبت يذلا ةئثراح نب

 طَسْقَأ وه ْمِهِآَبَدِل ْمهوُعْدَآ نكل .قحلا ليبس () َليَِسلا ىِدَهَي َوُهَو كلذ يف َقَحْل
 مكمع ونب َمُكيِلَوَمَو يذلا ىف ْمُكُنوْخِإف ْمُهَءآَباَء اَوُمَلعَت َمَل نإ هلآ دنع لدعأ
 هيف َمُكُبوُلُق َتَدَمَعَت ام يف نكلو كلذ يف هي رّثَأطْخُأ آَمِيِف ٌحاتُج ْمُكِيَلَع َسِيَلَو
 يف مكب () اًميِحَر يهنلا لبق مكلوق نم ناك ال اًروفَغ ُهّللأ َّناَكَو يهنلا دعب وهو

 دص

 5201118 هيلإ مهاعد اميف ةبِيفنأ نِم َتريِيْؤُمْلاِب لْوَأ يتلا .كلذ

 يف اذه ريظنو ءىحرحو حيرجو «ىلتقو ليتقك ءىلعف ىلع هعمج سايقلا ناكف ءلوعفم ئيعم.هنأ الإ ماللا لتعم -
 (لمجلا ةيشاح) .لصألا هيف عمس دقو ,ىرسأ سايقلاو ؛ءىراسأو ريسأ :مهلوق ذوذشلا

 (بيطخلا ريسفت) .ءايعدألا يأ :مهوعدا (نيلامكلا ريسفت) .هل ابأ نيبتملاو ءانبا يعدلا نوكي ال هنأب يأ :هللا مهذكأف

 ةدامم مهوعداف يأ «نيدلا يف مكناوخإ مهف يأ "وكناوخإف" :هلوقو .مههل مهوبسنت نيح يأ :مهءابأ اوملعت مل نإف

 نبا :اهتلمج نم :ناعم ىلع قلطي يلاوملا نإف ؛يلاوملل ريسفت "مكمع ونب" :هلوقو .يأ اي :هل لوقت نأك «ةوألا

 (لمجلا ةيشاح) .يمع نبا اي :هل اولوقف هباطخ متدرأو «هيلإ هنوبسنت صحخش يأب اوفرعت مل اذإف يأ معلا
 ؛يالوم اذهو ,يحخأ اذه :اولوقف «باوحلا وأ طرشلا باوج ةلمحلاو ءأدتبم ربخ هنأ ىلإ ةراشإ هيف :خلإ مكناوخإف

 ؛مدآ ب لك دح اكتلع مدآ نإف :مكمع ونب (نيلامكلا ريسفت) .هماقم باوجلا ةلع ميقأف «مكيلاومو مكناوخإ مهنأل

 ريسفت روهشملاو (ه:ميرم) «يئاَرَو ْنِم َيِلَوَمْلا ثفح يّنإَوإم :التلع ايركز لوق هنمو ءمعلا نب ىلع قلطي يلاوملاو
 (نيلامكلا ريسفت) .مدآ نب لكل معلا نب لوانتل ؛فنصملا هنع لدع امنإو «قتعملا وأ تالاوملا ىلوم "مكيلاوم"

 .ةقيقح مهئابآ ريغل مهئاعد يف يأ :كلذ يف

 ,"يف"ب رورحنلا اهلبق ام ىلع افطع «لحملا ةرورجب امنأ :امهدحأ ,ناهجو "ام" ف زوجي :خلإ تدمعت ام نكلو

 وأ .هب نوذحاؤت :هريدقت فوذحم ربخلاو «ءادتبالاب لحما ةعوفرم اهنأ:يناثلاو .تدمعت اميف حانحلا نكلو :ريدقتلاو

 رمأف ,كوبت ةوزغ دارأ دلي هنأ يور :خلإ ىلوأ يبنلا (لمجلا ةيشاح) "نيمسلا" ريسفت .هوحنو حانجلا هيف مكيلع
 :حراشلا لوق نكل ."دوعسلا يبأ" يف ام ةصالح اذه «تلزنف ءانتاهمأو انئابآ نذأتسن :سان لاف ءجورخلاب سانلا

 مهوعدت مهسوفن نإف ؛مهسفنأل مهتعاط نم ىلوأ يبنلل مهتعاط نإ :نععملاو ؛"ىلوأ"ب قلعتم "هيلإ مهاعد اميف'
 .ةيدبألا مهتاحن هيف ام ىلإ مهوعدي وهو ؛مهكاله هيف ام ىلإ



 بازحألا ةروس ه5 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 َنِم هللا بَتِح ىف ثرإلا يف ٍضَعَبِب وأ 0 تابارقلا اووذ ٍماَحَرَألآ

 ديرأو 5 0 بتكحلا ف ماحرألا يود ثراب ل نامإلاب ثرإلا

 11111 َنحيِبتلا َنِم اًنْذَحُأ ّذِإ ركذا و .ظوفحما حوللا نيعضوملا يف باتكلاب

 ةرجهلابو ةاخاوملاو «نيدلا يف ةالاوملاب نوثراوتي مالسإلا ردص يف نوملسملا ناك «ثرإلا يف ةيآلا :حلإ ماحرألا اولوأو
 نم لدب امإ :مهضعب ."حورلا" نم «ةبارقلاب ثراوتلا لعجو «هلهأ زعو مالسإلا يوق امل كلذ خسن مث ؛ةبارقلاب ال
 (نيلامكلا ريسفت) .لوألا ربح ةلمجلاو ربخ هدعب امو أدتبم امإو اولوأ
 ىلع فوذحم قلعتي نأ زوجيو .فرظلا يف لمعي ليضفتلا لعفأ نأل ؛"ىلوأ'"ب قلعتي نأ زوجي :خلإ هللا باتك يف

 ؛"اولوأ" نم الاح نوكي نأ زئاح الو ,فرظلاب ةهيبش اهأل ؛"ىلوأ" اهيف لماعلاو ؛"ىلوأ" يف ريمضلا نم لاح هنأ

 نم امنأ :اهدحأ ءناهحو "نم" يف زوجي :خلإ نينمؤملا نم (لمجلا ةيشاح) .اهيف لماع ال هنألو «ربخلاب لصفلل

 نينمؤملا نم ثرالاب ىلوأ ماحرألا اولوأو :نعملو ءورمع نم لضفأ ديز :يف يهك «.هيلع لضفملل ةراحلا
 ماحرألا اولوأو :ئيعملو ءفوذحم. قلعتتف ماحرألا يلوأل انايب امي ءيج «نايبلل امنأ :يناثلاو .بناحألا نيرحاهملاو

 ىلوأ ماحرألا اولوأو :نيعملاو :خإ ناميإلاب ثرإلا نم (لمجلا ةيشاح) .بناحألا نم ثرإلاب ىلوأ نينمؤملا نم

 .بناجألا نيرجاهملاو نينمؤملا نم ثرالاب
 ليوأت يف "اولعفت نأ"و .هتداغ ىلع "نكل"ب الإ ريسفتب حراشلا هل راشأ امك ءعطقنم ءانثتسالا :اولعفت نأ الإ

 اذه "اولعفت نأ الإ" :هلوق :"نيمسلا" يفو (انخيش) ."خلإ زئاجف" :هلوقب هرّدق «فوذحم هربح «أدتبم ردصم

 يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو :ريدقتلا ذإ ؛هاوحفو مالكلا نيعم نم ىيثتسم وهو «سنجلا ريغ نم ءانثتسا
 (لمجلا ةيشاح) .كلذ مكل ناك اريخ مكئايلوأ نم مهريغ عم متلعف اذإ نكل «هريغو ثرإلا

 بحأ امم هالوت نمل لحرلا يصوي نأ حابأ ةرجحلاو ءاحإلاو فلحلاب ثراوتلا خسن امل ىلاعت هللا نأ كلذو :ةيصوب

 أ «”ركذا"ب ابوصنم نوكي نأ :امهدحأ ,ناهجو "ذإ" يف زوجي :خلإ انذخأ ذإو (لمجلا ةيشاح) .هلام ثلث نم

 مكحلا اذه ناك يأ ءاروطسم هيف لمعيف ؛"باتكلا يف" لحم ىلع افوطعم نوكي نأ :يناثلاو .انذحأ ذإ ركذاو

 (نيمسلا ريسفت) .انذخخأ تقو باتكلا يف اروطسم



 بازحألا ةروس ها/ نورشعلاو يداحلا ءزجلا
 نِمَو َفلنِمَو لمنلا رغصا يهو :ةرذ عمج رذلاك مدا بلص نم اوجرحأ نيح ٌجهقشيِم ٍِء د 0 - 3 --دت

 دص ٍِ

 ركذو «هتدابع ىلإ سانلا اوعديو هللا اودبعي نأب َمَيْرَم نبآ ىَسيِعَو ئَسوُمَو َمِهرَبِإَو حون
 اب ءافولاب اديدش (29 اًظيِلَغ اًفَكيّم مُهَنِم اَنْذَحَْأَو ماعلا ىلع صاخلا فطع نم ةسمخلا

 ف مهِقَذِص نع َنقِدصل هللا َلَعَمَيَِل قاثيملا ذخأ مث .ىلاعت هللاب نيميلا وهو ءُهولمَح
2 

 ا م َنيِرفَكْلِ ىلاعت َدَعَأَو ممي نيرفاكلل اتيكبت ؛ةلاسرلا غيلبت
 اتاكسإو امازلإ يأ

 يأ "كنم" :هلوق .ميقلا نيدلا ىلإ ءاعدلاو ةلاسرلا غيلبتب مهقاثيم نييبنلا نم انذخأ نيح ركذاو يأ :مهقانيم

 مزعلا اولوأ مهنأل ؛ءالؤه ةليضف نايبل فطعلا اذه نأل ؛هدعب نمو حون ىلع لثُك هللا لوسر مدقو ءاصوصخ
 (كرادملا ريسفت) .هنامز همدق نم مدقل كلذ الولو ؛مهيلع مّدق ءالؤه لضفأ دي دمحم ناك املف ؛عئارشلا باحصأو
 هعئارش اوغلبي يأ :سانلا وعديو (حارص) .ةضوعب حانج نم رغصأ اهنم نيعبرأ لكف يأ :لمنلا رغصأ يهو
 (يواصلا ةيشاح) .قلخلا قلطم دهعك سيل ءايبنألا دهعف ؛قلحلل
 (يواصلا ةيشاح) .هميظعتو هفرش ديزمل دتُو همدقو ءلسرلا ريهاشمو «مزعلا ىلوأ مهفوك ةتكنلاو :صاخلا فطع نم
 لوألا :ليقو .نيميلاب لوألا قاثيملل ديكأت يناثلا قائيملاف هللاب نيميلا وه قائيملاو :"يطرقلا" فو :نيميلا وهو
 تاك نم كي مل يع قائيم دلل ذحأ ذو :ىللاعت هلوق اذه ريظنو «ةوبنلا رمأ يف ياثلاو «هللاب رارقإلا وه
 ين ال نأب هني دمحم نلعي نأو هللا لوسر ادمحم نأ اونلعي نأ مهيلع ذأ يأ «ةيآلا (١8:نارمع لآ) ٍةَمكِحَو

 (لمجلا ةيشاح) .هدعب
 نينمؤملا لأسيل ؛قائيملا ذأ نإو "يك" مال "لأسيل" يف ماللا نأ ىلإ هب راشأ :"يعركلا" ف :خلا قاثيملا لنخأ م

 "ههقدص" لوعفمو ."دعأو" :هلوق وهو هببسم ركذب يناثلا نع ئغتساف ,مهبذك نع نيرفاكلاو مهقدص نع
 نع يأ ءاضيأ فوذحم هلوعفمو مهقيدصت نئيعم يف "'مهقدص" نوكي نأ زوجيو «حراشلا هردق امك فوذحم
 (لمجلا ةيشاح) .اذك ىلإ رمألا ريصيل ؛ءايبنألا ىلع قاثيملا ذخأو يأ ةروريصلل ماللا :ليقو .ءايبنألا مهقيدصت
 ذحأ مث" :هلوقب رسفملا هل راشأ امك ةبيغل ملكتلا نم تافتلا مالكلا يفو ,"انذخأ"ب قلعتم :نيقداصلا لأسيل

 (يواصلا ةيشاح) .لسرلا نيقداصلاب دارملاو «"قاثييملا
 نع" :هلوقو .مهدهع اوقدص نيذلا ءايبنألا يأ "نيقداصلا" :هلوقو .ةمايقلا موي هللا ”لاشبلا يأ: هللا .لاستبل

 ىلع فطع وه ؛لسرلاب يأ :ممي (بيطخلا ريسفت) .ممب نيرفاكلل اتيكبت ؛مهموقل هولاق امع يأ "مهقدص

 ,"نينمؤملا باثأ" ةوق يف ناك ءاوباثيل ؛نينمؤملل غيلبتلا ءايبنألا نم قائيملا ذأ نم دوصقملا ناك املو "انذحأ"
 (نيلامكلا ريسفت) .فطعلا امل ةيضتقملا ةبسانملا رهظف



 بازحألا ةروس هم نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ٌدوُتُج ْمُكَنَءاَج ْذِإ كَيلَع هللا ةَمْعِت أوُركْذَآ ْأوُنَماَء َنيِذَلأ ايتَي ."انذخأ" ىلع فطع وه

 اَهَوَرَت مل اًدوُنُجَو امر ّمِهَلَع اَنلَسَرَأَف قدنخلا رفح مايأ دلوبزحتم رافكلا نسم

 نيكرشملا بيزحت نم ءايلابو .ءقدنخلا رفح نم ءاتلاب َنوُلَمْعَت اَمب ُهَّللأ ناَكَو ةكئالم
 د ا

 نم هلفسأو يداولا ىلعأ نم ّجكدِم لفَسأ َنِمَو َمُكِقْوَف نِم مكوُءكاَج ذإ :2) اًريِصَب
 بناج لك نم اهّودع ىلإ ءيش لك نع تلام ٌرَصَتَأْلاٍِت َعاَر ْذِإَو برغم لاو قرشملا

 «بازحألا موي هماعنإ :دارملاو (يواضيبلا ريسفت) .ريضنلاو ةظيرق دوهيو نافطغو شيرق مهو :رافكلا نم دونج
 عمس امل هنأ يور :احير مهيلع انلسرأف ."جاتلا" يف امك «قرفتلا :بزحتلا "نوبزحتم" :هلوقو «قدنخلا موي وهو

 نيقيرفلا ىلع ىضمو ؛مهنيبو هنيب قدتخلاو ,فالآ ةثالث يف مهيلإ جرح مث «ةنيدملا ىلع قدنخلا برض مهلابقإب
 ؛ةيتاش ةليل يف ةدراب ابص مهيلع ىلاعت هللا ثعب يح «ةراجحلاو لبنلاب يمارتلا الإ مهنيب برح ال ءرهش بيرق

 ؛«ضعب يف اهضعب ليخلا تحامو «مهمايع تعلقو مهفارين تأفطأو ؛.مههوحو يف بارتلا تفسأو مهترصحأف
 اجنلاف ءرحسلاب مكادبأ دقف دمحم امأ :يدسألا دليوخلا نب ةحيلط لاقمتف ةركسعلا تتاوحت: ق. ةكئاللا كفيربكو

 - قدنخلا ةوزغ تناك :ةبقع نب ىسوم لاق :يراحبلا لاقو (يواضيبلا ريسفت) .لاتق ريغ نم اومزفاف ءاجنلا
 .عبرأ ةنس لاوش يف -بازحألا يهو

 يف بارتلا تفسأو ءمهترصحأف ةيتاش ةليل يف ةدراب ابص مهيلع ىلاعت هللا ثعب ءافلأ اوناكو «ةكئالملا مهو :اهورت مل

 اهضعب ليخلا تجامو ءرودقلا تأفكأو «نارينلا تأفطأو ,«بانطألا تعطقو «داتوألا تعلقف ةكئالملا رمأو .مههوجو

 لوسر عمم نيحو «لاتق ريغ نم اومزهاف ,.مهركسع بناوج يف ةكئالملا تربكو «بعرلا مهيولق يف فذقو .ضعب يف
 برضف نيملسملا نم فالآ ةثالث يف جرح مث قد ناملس ةراشإب ةنيدملا ىلع قدتخلا برض مهلابقإي د5 هللا

 دق شيرق تناكو «فونلا دتشاو «ماطألا يف اوعفرف ناوسنلاو يرارذلاب رمأو «موقلا نيبو هنيب قدنخلاو .هركسعم

 مهعبات نمو فلأ يف نافطغ جرو «نايفس وبأ مهدئاقو «ةماه لهأو ةنانك ئبو شيباحألا نم فالآ ةرشع يف تلبقأ

 ىلع ىضمو «ريضنلاو ةظيرق نم دوهيلا مهتماضو «نزاوه يف ليفطلا نب رماعو نصح نب ةنيبع مهدئاقو ءدحب لهأ نم
 (كرادملا ريسفت) .رصنلا هللا لزنأ تح «ةراجحلاو لبنلاب يمارتلا الإ مهنيب برح ال ءرهش نم بيرق نيقيرفلا

 سماح تناكو :قدنخلا رفح نم (يواصلا ةيشاح) .مهيولق يف بعرلا اوقلأ امنإو ءاولتاقي لو افلأ اوناكو يأ :ةكئالم
 (نيلامكلا ريسفت) .ذئموي ةكئالملا لتاقي لو .هذ يسرافلا ناملس يأرب ركسعلا لوح رفح ةدنك برعم قدنخلاو .ةرجحلا

 (نيلامكلا ريسفت) .فللا ليبس ىلع لفسألاو ىلعألا نم لدب :برغملاو قرشملا نم



 بازحألا ةروس ه4 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 نو فوخلا ةلش نم ؛موقلحلا ىهتم يهو ةرحنح عمجّر انآ بولت 2 -
 نيبتيل ؛اوربُعا َوُنيَؤُمْل َىدبأ َكِلاَُه .سأيلاو رصنلاب ةفلتخملا (م اكول هب

 َنوَقِقَتتُمْلا ُلوُقَي ذِإ ركْذاَو .ةدش نم () ديو هلاَرَ اوكرُح اوُلَلُرَو هريغ نم صلحخملا

 ًالطاب 2 ورع ِ رصنلاب رهلوسَرَو هللا اًنَدَعَو ام داقتعا فعض ضر مهِوُلُق ىف َنيَِّلآَو

 دلع ؛فرصنت ىلو «ةنيدملا ضرأ يه َبّْزَي ّلَهَأتي نيقفانملا يأ مجم هِي ةَفِباَطتَلاَقذإ ذِإَو

 0 ةناكم الو ةماقإ ال يأ اهحتفو ميملا مضب دمكل َماَقُم ال لعفلا نزوو

 ةدش نم ةئرلا تحفتتنا اذإ :اولاق .ماعطلا لخدم :ليقو .روهشملا ىلع سفنلا ىرحجب وهو :موقلحلا ىهتنم يهو

 نإو «بولقلا بارطضا يف لثم وه :ليقو .ةرجنحلا سأر ىلإ اهعافتراب بلقلا عفتراو تبرو بضغلا وأ عزفلا
 ,"نونظلا" نون دعب فلأ تابثإب ركب وبأو رماع نباو عفان أرق :انونظلا (نيلامكلا ريسفت) .ةقيقح رجانحلا غلبت م

 ةقفاوم افقوو الصو "اليبسلا انولضأف" :هلوق ف "ليبسلا" مالو ."الوسرلا انعطأو" :هلوق ف "لوسرلا" مال دعبو

 ,ةكرحلا نايبل ؛تكسلا ءاه هبشت فلألا هذه نإف ؛اضيأو ءكلذك فحصملا يف تمسر ةئالثلا هذه نأل ؛مسرلل
 ةرقبلا" يف مدقت امك «فقولا ىرحم لصولل ءارجإ ؛الصو تبثت دقو ءاهيلإ ةحاحلل افقو تبثت تكسلا ءاهو

 .فلألا هذه كلذكف ؛"ماعنألاو

 نأل ؛هب دتعم ريغ "يفاوقلا ىرحب لصاوفلا تيرحأ" :مهوقو ءاه لصأ ال اهنأل ؛نيلاحلا يف اهفذحب ةزمحو ورمع وبأ أرقو
 اءارجإ ؛الصو اهفذحو ءافقو اهتابثإب نوقابلاو ءام هبشت الف ؛اهيف كلذ مزلي ال لصاوفلاو ءابلاغ اهيلع فقولا مزلي يقاوقلا

 (نيمسلا ريسفت) .الصو فذحتو ءافقو تبثت يهو ءتكسلا ءاهك اهنألو «قالطإلا فلأ توبث يف يناوقلا ىرحب لصاوفل
 .نوقفانملا مهو سأيلا نظ مهضعبو ؛نوصلخملا مهو رصنلا نظ مهضعب يأ :سأيلاو رصنلاب
 نأ ردقي ال اندحأو «مورلاو سراف حتفب دمحم اندعي :اضيأ لاقو .ريشق نب بتعم لئاقلا :خلإ نوقفانملا لوقي ذإو

 ريشق نب بتعم نأ يور :هلوسرو هللا اندعو ام (يواصلا ةيشاح) .رورغ دعو الإ اذه ام ءافوو اقرف زربتي
 .رورغ دعو الإ اذه ام ءاقرف زربتي نأ ردقي ال اندحأو مورلاو سراف حتف دمحم اندعي :لاق بازحألا ىأر نيح

 (بيطخلا ريسفت) .هباحصأو يظيق نب سوأ مهو :نيقفانملا يأ (نيلامكلا ريسفتإ
 ةهاركلاو «موللا نيعمب برثلا نم هنأل ؛"برثي"ب ةنيدملا ةيمست نع ثيدحلا يف يهنلا درو دق :برغي لهأ اي
 مض ريدقت ىلع ريسفت «ةماقإ ال يأ «نيقابلل اهحتفو ءصفحلا ميما مضب :مكل ماقم ال (نيلامكلا ريسفت) .ةيهيزنت
 (نيلامكلا ريسفت) .مايقلا عضوم ئعك. يهف ءاهحتف ريدقت ىلع كلذو «ةناكم الو ."ماقأ" نم ردصم «ميملا
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 جراح لبج علس ىلإ هك يبلا عم اوجرح اوناكو ا
 | نم يأ

 ريغ ُةَرْوَع اتَنوُيُب َّنِإ َنوُلوَقَي عوجرلا يف َىَبلَآ ُمِهْبِم ٌقيِرق ُنِذَحتْسَيَو لاتقلل ؛ةنيدملا
 نم :2) اًراَرِف الإ َنوُديِرُي ام نإ ٍةَرَوَعِب َىِه اَمَو :ىلاعت لاق ءاهيلع ىشخن ةنيصح

 نولخادلا مهأس يأ وُ ّمُث اهيحاون اَهِراَطَقَأ َنِم مِهبلَع ةنيدملا يأَتَلِحّدَوَلَو .لاتقلا

 -: امسي الإ آم أوََُت امَو اهولعفو اهوطعأ يأ رصقلاو ّدملاب اَهوَنآَل كرشلا ََئَِفَلآ
 نعد ركش لا نيف ناكر رألا تزول ال لبق ني هللا اودع أوثاك دَعَلَو
 0 م ا يول ا و ا 1 ما سف 23 8و من لن, هيك غافإولا

 لبج مسا :علس ىلإ (نيلامكلا ريسفت) .رفكلا ىلإ دك يبلا ةعباتم نم اوعجرا وأ يأ :مكلزانم ىلإ اوعجراف
 .هل اريسفت "ةنيدملا جراح لبج":هلوق نوكيف ."حارصلا" يف اذك «ةنيدملاب

 يف «ةظوفحم ريغ يأ :ةنيصح ريغ ."حورلا" نم «ةملس ونبو ةثراح ونب :نوقفانملا مهو :خ! قيرف نذاتسيو
 نالف :لاقيو «قراسلاو ودعلا هنم فاخي «هريغو ءانبلا يف للخلا :ةغللا يف ةروعلاو ؛ةمكحم :ةنيصحو :"سوماقلا"

 صوصللاو قارسلا نم تويبلا ىلع يأ :اهيلع ىشخن .ناسنإلا ةءوس -اضيأ- ةروعلاو «هللخ يأ هتروع ظفحي
 .ةغلابم هب فصو ردصم لصألا يف يهو ءاهيف قراسلا لوخد نكمي ثيحب هوحنو ءانبلا ف للخلا :ةروعلا لصأو
 لوحد نأب ءاميإلل لعافلا فذح «هراد ىلع تلحد :كلوق نم ؛مهيلع ةنيدملا يأ :تلخد ولو (نيلامكلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع بترتملا مكحلا ءاضتقا ف ناببس مهريغ لوحدو مهيلع نيبزحتملا ءالؤه
 الإ اهئاطعإ يف اورحأتي ملو هوطعأل كرشلا مهنم بلط مث اهيحاون نم مهيلع تلحد ولو :خلإ مهيلع تلخد ولو
 نم اولئس مث ,داسفلاو ثبخلا دارأ نم لك اهلخدو «ةيلكلاب .ةلتخم متويب تناك ول ىععملاف :"نايبلا حور" يو اليلق

 ةعاطلاو نامبإلا نم اولكس ام ناكم ءرفكلا ىلإ ةعحرلاو «ةدرلا يأ ةنتفلا ةلزانلا كلت دنع ىرخأ ةفئاط ةهج

 "امي اوثبلت ام"و «ةراغلاو ةيهادلا نم مهاهد امب نيلابم ريغ مهدارم مهوطعأ يأ «نيلئاسلا اهوطعأل يأ اهونآل

 .اهتمالس دنع تويبلا لالتخاب للعتلا نع الضف «نامزلا نم باوحلاو لاؤسلا عمسي ام ردق "اريسي الإ"

 هلل ةزعلاف ءنوكلهيو اليلق انمز الإ نيملسملا لاتقو رفكلا راهظإو دهعلا ضقن دعب ةنيدملاب اوماقأ ام يأ :اريسي الإ

 هللا ذحأل ءرافكلا عم مكولتاقو «نوقفانملا ءالؤه دتراو «ةنيدملا رافكلا لخد ول :نيعملاف «نيملسملاو هلوسرلو

 (يواصلا ةيشاح) .اهجراحت وأ ةنيدملا لخاد مهنم اوشخت الف ؛مهرباد عطقب اعيرس مكيديأب
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 سم دري

 ايندلا يف َنوُعَتَمَت ل متررف نإ اذإو ٍلَمَفْلا وأ ِتْوَمْلا م مُثَرَرف نإ ُراَرِفْلآ ُمُكَعَفمَي نأ لق

 نإ هللا نم مكر يجي كْمِصَحَي ىذَلأ اَذ نَم لق .مكلاجآ ةيقب عَ : ًاليلق لِ مكرارف دعب

 َنوُدَحاَلَو ًاريخ ٌةَمْحَر ركب هلا َداَرَأ نإ ءوسب مكبيصي وأ ةعزهو اكالهإ [ءَوُس ْمُكَب َداَرأ

 ُملَعَي َدَف .مهنع رضا عفدي اًريِصَت اَلَو مهعفني اَنِلَو هريغ يأ هللا نيورو 3 قورمم

 52 َنوُتَأَي لَو ايل اولاعت ّمُّلَم مهناَوْخِإل نيلباقلات رركنم نيطشملا َنيِقَوَعُملا هللا

 نم لاح وهو «حيحش عمج ةنواعملاب . تالف اخجل أ .ةعمسو ءاير 2 ًاليلق الإ لاتقلا

 وأ رظنكى لَك يو َكيْلِإ َنورظنَي َحُهَتَيَاَر فول َءاَج اَذِإف "نوتأي" ريمض

 كالا تدعو تور اكن ا هرقل توقلا يوفقنا كالا ناروذك
 12»ك5 8 ريدا ىَع َةَحِش ثَأ ٍداَدِح ٍةَئِسَلَأِب مكوبرضو مكوذآ مكوَقَلَس

 يف امك ءازاجيإ هل فذحف ءاريدقت مالكلا يف نأ ىلإ ريشي :ءوسب مكبيصي وأ (حارص) .ذاقنإلا :ةراجإلا :مكريجب

 .عنملا يعم نم ةمصعلا يف امل ؛مكمح ري نأ نم هللا عنمي نم ىعملا :ليقو .احمر لماحو يأ ءاحمرو فيسلا دلقتم :هلوق

 ءاليلق ءاتيإ الإ يأ :الإ (نيلامكلا ريسفت) .دارملا نم لغشلاو قيوعتلا وهو :طيبثتلا نم «ةدحوملا ديدشتب :نيطبشملا

 ."حارصلا" يف اذك ءصيرح ىئععمب حيحش عمج :ةحشأ (نيلامكلا ريسفت) .اليلق ايسأت وأ اليلق انامز وأ ءاير

 (نيلامكلا ريسفت) .هللا ليبس يف ةقفنلاو «ةنوعملاب مكيلع ءالخب برحلا نوتأي يأ :”نوتأي" ريمض
 نأ ىلإ هب راشأ "لإ نارودك وأ رظنك" :هلوقو .هرصب صخشيو «هلقع بهذي هنإف يأ :توملا نم هيلع ىشغي

 ارظن كيلإ نورظني يأ "نورظني" نم فوذحم ردصمل تعن هنأ :امهدحأ ؛ناهجو هيف "هيلع ىشغي يذلاك" :هلوق

 ىشغي يذلا نيع نارودك انارود يأ "رودت" نم اضيأ فوذحم ردصمل تعن هنأ :ياثلاو .هيلع ىشغي يذلا رظنك

 (لمجلا ةيشاحإ .نيعو نارود :امهو «نافوذحم فاكلا دعبف .هيلع

 ناسللا هبش «ةيانكلاب ةراعتسا مالكلا يفف ءاناسل وأ ادي ناك ءرهقلل هدمو وضعلا طسب :قلسلا :مكوقلس

 دادحلاو «لييخن هتابثإف ءبرضلا نئيعم. قلسلا وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو هب هبشملا ركذ يوطو فيسلاب

 :قلسلا لصأو :"بيطنلا" يفو ."سوماقلا" يف امك هاذأ مالكلاب هقلس :لاقي :مكوذآ (يواصلا ةيشاح) .حيشرت

 مكودأف ةديدش ةبطاخم مكوبطاح :ةيآلا نئيعمو ةبرذملا ةنسلألاب يأ :دادح ةنسألاب .ناسللا وأ ديلا رهقب طسبلا

 .ةمينغلا ىلع نوصيرح مالكلاب
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 طابحإلا َكِلَّذ َناكو مهتم هَ طَبحَأَف ةقيقح اوُيْؤُي مل َكنلوأ اهوبلطي ةمينغلا يأ
 مهفوخل ؛ةكم ىلإ 0 رافكلا نم َباَرَحأْلآ َنوُبَسْححن .هتدارإب جب اًريسَي هللا لَع

 يأ باّرغألا ىف َتوُداَب مهن َوَل اونمتي أوو ىرخأ ةّرك ُباَرْحَأْلا ِتْأَي نإَو مهنم

 دا رافكلا عم مك رابخأ مكيابنأ نع توُلكسَ ةيدابلا يف نونئاك

 رخال لور قواك َناَك َدَقَل .رييعتلا نم افوحو ءاير "هن اليل الإ أوَلَعَف ام ةركلا

 نم لدب نمل هنطاوم يف تابثلاو «لاتقلا يف هب ءادتقا ٌةَبَسَح اهمضو ةزمهلا رسكب

 .كلذك سيل نم فالخب ( اريثك هللا َركْدَو رخآلا َمْوَيْلاَو هفاخي هلل أوُجَرَي ناك "مكل"

 (نيلامكلا ريسفت) .مك ودع متبلغ انناكملو ىمكعم انلتاقو مكاندهاش دق انإف ءانتمسق اورفو :نولوقيف :اهوبلطي

 «ةنيدملا لحاد ىلإ اورفف ءاومزمنا دقو اومزهني مل رافكلا بازحأ نأ مهنبحي نوقفانملا ءالؤه نونظي يأ :نوبسحي

 مهنأ اونمت ىرخأ ةرم بازحألا أي نإو ءاوبهذي مل رافكلا دونج نأ نونظي ةيآلا نيعمو ."يواضيبلا" نم

 امع يأ "مكءابنأ نع" :هلوقو .ةنيدملا بناج نم مداق لك :نولأسي .رافكلا اولتاقي ال نأل ةيدابلا ف نوجراحخ

 (يواضيبلا ريسفت) .لاتق ناكو «ةنيدملا ىلإ اوعجري ملو يأ "ةركلا هذه" :هلوقو .مكيلع ىرح
 هللا نيد ةرصنل هسفن لذب ثيح ٌدكي يبلاب ةودق مكل ناك يأ «لاتقلا نع نيفلختملل باتع اذه :حإ هللا لوسر يف

 ارباص الإ نكي ملو .هنطب عاحو «ةزمح همع لتقو «هتيعابر ترسكو .ههجو جش دقف اضيأو «قدنخلا هحورخ يف
 نم مدقت ام ىلع افطع ,نوقفانملا هنأ :امهدحأ «نيلوق ىلع باطخلا اذهي ديرأ نم ف فلتحاو .ايضار اركاشو ءابستحم

 هذه يف فلتخاو .(١1:بازحألا) هيَرجآلا َمْويْلاَو هللا وُحْرَي َناَك ْنَمِلإ :ىلاعت هلوقل نونمؤملا هنأ :يناثلا .مهياطح

 ليلد موقي يح بابحتسالا ىلع اهفإ :امهدحأ «نيلوق ىلع بابحتسالا ىلع وأ باجيإلا ىلع يه ٌدُك يبلاب ةوسألا
 (يطرقلا ريسفت) .خلإ ايندلا رومأ ف بابحتسالا ىلعو «نيدلا رومأ يف باجيإلا ىلع لمحت نأ لمتحيو «باجمإلا ىلع
 (نيلامكلا ريسفت) .هنطاوم يف تابثلاو لاتقلل هب ءادتقا ةودقلا نيعم مصاعل يأ :اهمضو

 ةلص هلعج هزوجي مل نمو «شفخألاو نييفوكلا دنع نيبطاخملا ريمض نم لدبلا زوجيو :"مكل" نم لدب
 دئاعلاو .رخآلا مويلاو هللا اوجري ال نم نيبطاحملا يف نأل ؛ضعبلا لدب اذه :لاقي دقو ءامل ةفص وأ ."ةنسح"ل

 ءريمضلا نم لدبلا رجي مل نإو ءرورجم او راحلا نم لدبلا زوجي :لاقي دقو ءاقافو زئاح كلذو .مكنم يأ فوذحم

 .فوخلا نيعمبج ءيجي :ءاحرلا :هللا وجري (نيلامكلا ريسفت) ."مكل" نم لدب :فنصملا لوق ريشي كلذ ىلإ هلعلو

 (نيلامكلا ريسفت) .رخآلا مويلا ميعنو هللا باوث لمأي ىعملا :ليقو
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 تي

 ءالتبالا نم ُهْلوُسَرَو ُهّللأ اًنَدَعَو اَم اًَدنَه أوُلاَق رافكلا نم ب اَرَحَألا َنوُنِمْؤُمْلا اَءَراََمَلَو

 هللا دعوب ًاقيدصت اًمميِإ آَلِإ كلذ َمُهَداَر اَمَو دعولا يف ُهَلوُسَرَو ُهَلآَقَدَصَو رصنلاو
 عم تابثلا نم 907 أوُدَهنَع ام أوقَدَص َلاَجر َنييِمْؤُمْلا َنِّم .هرمأل (2) اًميِلَسَتَو

 يو كلذ دي نم مّ هللا ليبس يف لتق وأ تام هبل ئَضَق نم مُهْنِمَف 25 يبلا

 ا هللا ىَرَجَيِل .نيقفانملا لاح فاللخب مهو .دهعلا يف و ًاليِدَبَت أوُنّدَب

 همهم

 ا ل ا ل نأ ْمُتْبِسَح مال :ىللاعت. هلوقب :هلوسرو هللا اندعو ام

 بازحألا نإ" :مهيلع مكل ةبقاعلاو مكيلع بازحألا عامتجاب رمألا ديدشتب 83غ هلوقو :(4١1:ةرقبلا) 4ُءاَضلاَو
 رمألا دتشيس" لي هلوقل :رصنلاو ءالتبالا نم .هريغو "دوعسلا يبأ" يف امك ."رشع وأ ليل عست دعب مكيلإ نورئاس

 ةروس ْف ركذ ام مهايإ هللا دعو :ةداتقو امد سابع نبا نعو . 'مهيلع مكل ةبقاعلاو .مكيلع بازحألا عامتجاب

 (نيلامكلا ريسفت) . 3 هربا 4 مكلف وا ءلخ نوبل اق كباب هلو دنا الخد ذأ كييح 0 1 :"ةرقبلا"

 رهظأو .هلوصح لبق رصنلاب اورشبتساف ءرصنلاب دعولا يف هلوسرو هللا ربح قدص رهظ يأ رو هللا قدصو
 ذأ عم هدحاو ريمض يف لوسرو لا مسا نيب عب سضأ ول هنو للا مسا ميظعت يف ةدايز رامضإلا لحم ف

 بيطخ سعب" :هل لاقف ,"ىوغ دقف امهصعي نمو ءدشر دقف هلوسرو هللا عطي نم" ا

 (يواصلا ةيشاح) ."هلوسرو هللا صعي نمو :لق «تنأ موقلا

 ءاودهشتسي يح اولتاقو اوبع دك هللا لوسر عم ابرح اوقل اذإ مهنأ ةباحصلا نم لاجر رذن :خلإ لاجر نينمؤملا نم
 ةزمحك اديهش تام يأ هبحن ىضق نم مهنمف ,مهريغو بعصمو ةزمحو ريبج نب ديعسو ةحلطو نافع نب نامثع :مهو
 يف مزال رذن هنأكف «تومي نأ نم هل دب ال تاثدحملا نم يح لك نأل ؛توملا نع ةرابع راص بحنلا ءاضقو .بعصمو

 (كرادملا ريسفت) .ةحلطو نامثعك ةداهشلا ىلع يأ توملا رظتني نم مهنمو «هرذن يأ هبحن ىضق دقف تام اذإف «هتبقر

 (بيطخلا ريسفت) .ناويح لك ةبقر يف مزال رذنك هنأل ؛توملل ريعتسا ءرذنلا :بحنلا :هبحن ىضق

 اوضق دقو ءمهروذن ىلع نورمتسم مف ءامهريغو ةحلطو نامثعك اتقؤم هنوكل ؛هرذن ءاضق :رظتني نم مهنمو

 ةداهشلا وأ توملا يأ :كلذ ."حورلا" نم «ةميركلا ةيآلا لوزن نيح ىلإ لاتقلاو هللا لوسر عم تابثلا وهو اهضعب

 نونمؤملا ىأر املو" هلوق نيعمب قلعتم ماللا :خلإ هللا يزجيل (نيلامكلا ريسفت) .رصنلاو ةداهشلا نم :نيرمألا دحأ وأ

 عم اولدب امب قلعتم وأ «نيقفانملا بذعيو نيقداصلا يزجيل ؛بطخلا اذه ةيؤرب هللا مهالتبا امنإ :لاق هنأك "بازحألا

 (نيلامكلا ريسفت) .هللا يزجيل ؛نوقفانملا لدبو نونمؤملا لدب ام :لاق هنأك ءضيرعتلاب هنم مهفي ام



 بازحألا ةروس ع نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 ةهبلع توُتيَوَأ مهقافن ىلع مهتيم ناب ا ا
 نامبإلا مهيدهيف *

 مهظيَفب بازحألا يأ أوُرفك َنيِذلا هللا َدَرَو . 2 رج رسولا | نإ ءاش نإ

 هدرص وي ص

 ةكئالملاو حيرلاب َلاَتقْلآ َنييِمْؤُمْلآ ُهّللآ ىتكو نينمؤملاب رفظلا نس مهدارم ار اريَح أوُلاَتَي مَ
 ابصلا حير ب يأ ' اخ اوعجر لب

 رههو رهن َنيِذْلا َلَرْنأَو .هرمأ ىلع ابلاغ "مر : اًريِزَع هديري ام داجيإ ىلع اًيوق هللا تراكو
 مهونواع يأ

 نصحتي ام وهو :ةيصيص عمجح .مهكوصح ٌَوِهيِصاَيَص نم ةظيرق يأ: بتكْلا لهأ نم
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 تروريأتَو ةلتاقملا مهو ؛مهنم يرولتقت اقيرف فوخلا َبعرلا مهبولق ىففذقَو هب م 12 : 00 ا مع 00
 ل ل ل ا نو رمق عج يلدا دي ف 1 2 300 4 ِ

 وكطت مل اضَراَو مهاوماو مهريدو مُيْضْرا مكْتَرواَو .يرارذلا يأ مهنم 7 اقيرف

 امتي :: اريِدَق ِءْىَن لك ََع ُهَنَآ اكو ةظيرق دعب تذخأ «ربيخ يهو دعب

 ا م ااا وا ايندلا ةنيز نم هنم نبلطو ,عست ّنُهو كج َوزَأل لق نبل

7 3 
 اهوعطت ِء

 نآلا" :لوقي بازحألا ىلحنا نيح ٌهي هللا لوسر تعمس :لاق درص نب ناملس نع يراخبلا ىور :خلإ هللا ىفكو

 احير مهيلإ هللا ثعب هنأ يور :ةكئالملاو حيرلاب (لمحلا ةيشاح) .نزاخلا ريسفت "خلإ مهيلإ ريسن نحنو ءانوزغي الو مهوزغن
 ريبكت رثكو «ضعب ف اهضعب ليخلا لاجو ءرودقلا تأفكأو «نارينلا تأفطأو «طيطاسفلا بانطأو .داتوألا عطقف ةدراب

 داع تكلهأو ءابصلاب ترصن" :"يراخبلا حيحص" فو .لاتق ريغ نم اومزفا ىح ءمهركسع بناوح يف ةكئالملا

 نصحتي ام (نيلامكلا ريسفت) .ةيصيص ةكاحلاو كيدلا كوشو نرقلل ليق هنمو :مهيصايص (نيلامكلا ريسفت) ."روبدلاب

 .ةيصيص اضيأ هريغو كيدلا ةكوشل لاقي اذه لحألو :هب

 (نايبلا حور) .ادودشم نكي م نإو ٌديقم :ذوخأم لكل ليق مث :كلذب ربمألا يمسو ةليقلاب نشا ةرسألا :نورسأتو

 يأ :ةظيرق دعب (نايبلا حور) .ةسايدلا :أطو ءطو نم :اهوؤطت مل .مفايبصو مهؤاسن عي :يرارذلا يأ

 ةشئاع :ةوسن عست ذئموي نهو يأ :عست نهو (نيلامكلا ريسفت) .ةظيرق دعب تحتف ضرأ لك :ليقو «نيماعب
 -ةيموزخملا ةيمأ يبأ تنب دنه اهمساو- ةملس مأو -نايفس يبأ تنب ةلمر اهمساو- ةبيبح مأو ءرمع تنب ةصفحو

 نب يبيح تنب ةيفصو «ةيلاللا ثراحلا تنب ةنوميمو «ةيدسألا شحج تنب بنيزو «ةيرماعلا ةعمز تنب ةدوسو
 .اهُض ةجيدخ تافو دعب هذه تناكو «ةيقلطصملا ةيعازخلا ثراحلا تنب ةيريوحو ءقةينوراحلا ةيربيخلا بطحخأ

 (يواضيبلا ريسفت) .ةيآلا هذه تلرنف «ةقفنلا ةدايزو ةنيزلا بايث هتلأس نأ يور :خلإ هنم نبلطو



 بازحألا ةروس م نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 هيمن أ قنا تور نقدا تورو اهدنا ةريخللا كرذ رد نك نإ هدفه سل "اذ

 هللا تذرت نيتك نإَو .رارض ريغ نم ّنكقلطأ « 29 ًاليبج اَحاَرَس 0 قالطلا

 - ةرخآلا :ةفازإب نكس نت يكمل دعا هنأ نإف : ةطلا ئآ رخال َراذلاَو ددَلَوُسَوَو

 6 أي نم ىلا اس .ايندلا ىلع ةّرخآلا كرتخاف ةنجلا 7 م اًميظَم
2 

 ا

 كاس ا 1-1
 تاذعلا اهل دو بصنو (هعم نونلاب 0

 ل

 ا 1#
 :ىرخأ يو كيكدنشتلاف 50

 وم

_- 1 9 

 تنقي نمو 2 اري اريسد هلل هس نهريغ باذع يفعض ندعو

 ير

 نم نهريغ باوث يلثم يأ ني اا اهيرد اظلم انتا ربل رق وو هن نكنم عطي

 ف (8) اًميرك زر اخ اكذقغأو 007 3 "لمعت" 0 ةيناتحتلاب ةءارق يقو ياسنلا

 ٠ هللا مسا ريمض امهيف نأ ىلع نم" ظفل ىلع هلمح

 22111 هلل هللا َنتيَقتأ نإ ءاسلا ةعامجك ٍدَحأَك َّنْئَسَل بلآ َءآَسِني .ةدايز ةنجلا

 ىكحو .ةيآلا تلزنف ءارهش نميرقي ال نأ ىلآو ٌدلُك يبلا نهرحهف «ةقفنلا ةدايزو ةنيزلا بايث نم :هدنع سيل ام
 هتلأسو «ةينامي ةلح ةنوميم هتلأسو هيلع ردقي ملف املعم ارتس هتلأس ءةملس مأ نهلوأ ناكف «هنبلاط هجاوزأ نأ شاقنلا

 ا .ائيش ةدحاو لك هتلأسو ءايلوحس ابو ةبيبح مأ هتلأسو «-قاميلا دربلا وهو- اططخم ابوث بنيز

 اهقيلطت ةأرملا حيرست :"حارصلا" يف لاق "نكحرسأ" :هلوقو (يواضيبلا ريسفت) .ةعتملا نكطعأ يأ :نكعتمأ
 00 ا 0 مدقت :يبنلا ءاسن اي (نيلامكلا ريسفت)

 :لاق دي هلا لوس .نآل ؛ايندلا ةنيز بلطتو تاوهشلا ف لغوتلا نهنم قيلي الف ؛نهتبتر مظعو نهردق ةعفر

 داحآ نم ةدحاولاك نكنم ةدحاولا تسيل :ئعملاو ءكلذك هنم نوبرقملاو .ئم ايندلا تسيلو ايندلا نم تسمل

 (يواصلا ةيشاح) .دارفألا يف لضافتلاف ءءاسنلا

 اذه باوج :ليق :نقيقتا نإ .ةعامج يبنلا ءاسن نإف ؛هبشملا قباطيل ؛عمجلا ىلع ادحأ لمح :خلإ ةعامجك دحأك

 يفنل ليلعت "مظعأ نك نإف" :هلوق نإف ؛حراشلا عينص هل ريشي يذلا وهو «هلبق ام هيلع لدي فوذحم طرشلا

 (لمجلا ةيشاح) .باوجلا وه :ليقو «فنأتسم "خلإ نعضخت الف" :هلوقف اذه ىلعو «هيبشتلا اهديفي يلا ةاواسملا



 اك ةروس 55 نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 الَوَق َناَقَو قافن ُضَرَم -هبلق ىف ىذا َعَمْظَيَف لاحرلل ٍلَوَقْلاِب َنَعَصْحَخ الق مظعأ ّنكنإف
 :هلصأو .رارقلا نم َنكيويب ىف اهحتفر فاقلا ركب َنَرقَو :عوضتخ ريغ نم هود

 ىلإ ءارلا ةكرح تلقن -اهرسكو ءارلا حتفب- تررق نم اهحتفو ءارلا رسكب «نررقا

 جرب هلصأ ص نيعاتلا ىدحإ درتي ترجم لَو لصولا ةزمه خف 00 «فاقلا

 كو 8 5 ةيلب دعب راهظإلاو «لاجرلل نهنساحم ءاسنلا راهظإ نم مالسإلا لبق ام يأ 3 لأي 0

 ناو ةراشلا نمقأو كباهنم مينا ! نهتتيز َنيِدْنُي الوم ةيآ يف روكذم 0
 7 دا

 ِتيِبْلا لهأ اي مثإلا نسج ِرلآ مكحدَع َبِهْذْي هنآ ُديِرُي اَمْنِ ووو هللا قطا روكا
 لتاقم نع لقن اذك 2 2222------

 :هلوق اهءازج نأ :رخألا ريسافتلا رهاظو «هلبق امب.ةقلعتم ةيطرشلا ةلمحلا نأ ىلإ ةراشإ فنصملا مالك فو :مظعأ ّنكنإف

 (نيلامكلا ريسفت) .تابيرملا مالكك ؛لاجرلا عم اعضاخ انيل امالك نملكت الف نئيقتا نإ «لاجرلل لوقلاب نعضخت الف

 . حورلا" نم ؛«تاعمطملا لوق لثم ءانيل اعضاح نكلوقب نبحت ال يأ «سانلا ةبطاخم دنع :لوقلاب نعضخت الف

 > .نكتويب نمزلا :نكتويب يف نرقو
 وهو رارقلا نم رمأ "نرق" نإ :لاق فاقلا رسك نمف «نيتءارقلا هيجوت ىلإ راشأ «تابثلا يأ :رارقلا نم

 ءاهنع ءانغتسا ةزمهلا مث ءافيفخت واولا تفذحف «نرقوا :هلصأو ءنكسو تبث اذإ اراقو رقي رق :لوقت ءنوكسلا

 عفان أرقو «روهمجملا ةءارق اذه ءارلا رسكب نررقا :هلصأف «عراضملا يف فاقلا رسكب رقي رق :نم وأ ؛"نرق" راصف

 .نررقا :هلصأو ؛عراضملا يف فاقلا حتفب رفعج وبأو مصاعو

 .نكيشم يف نرتخبت ال يأ [(نيلامكلا ريسفت) .لاجرلل اهنساحمو اهتنيز ةءرملا راهظإ :جربتلا] :نجربت الو

 لبق امك يأ :ىلوألا ةيلهاجلا (بيطخلا ريسفت) .لاجرلل نساحملا زاربإو «ةنيزلا زاربإ وه :ليقو (دوعسلا يبأ ريسفت)
 ."ىلوألا ةيلهاجلا" ريسفت يف ةداتق نع لقن اذك «مالسإلا

 اذه يف "تيبلا لهأ"ب هدارملا ف قلتخا 225 ىببلا ءاسن يأ «ءادنلا ىلع بوصنم هنأ ىلإ ريشي :تيبلا لهأ اي

 ناك هنأ ةمركع نع ريرج نبا ىورو دي يبنلا ءاسن يف تلزن امنأ امه سابع نبا نع متاح نبا ىورف ءرمألا
 .كانيسحلاو ةمطافو يلع مهنأ ىلإ هداتقو دهاجمو يردخلا كديعس وبأ بهذو «نهيف تلو اهنأ قوسلا 2 يداني

 ؛نهل اهومش امأ ءامهينباو ايلعو ةمطافو نهمعي امنأ :باوصلاو "مكر هطي"و "وكيلع" ريمض ريكذتب هيلع لدتسا

 ةمطافو ايلع نأ "ملسم" يف املف ؛مط امأو ءنهعم باطخلا هدعب اميف اذكو «هلبق اميفو نهعم مالكلا قايس نإف

 - بهذيل هللا ديري اغإ" :ًارق مث «هيلع ناك دوسأ رعش نم ءاسك يف دو يبلا مهلحدأف ءاوواج انيسحو انسحو



 بازحألا ةروس 1 يع

 ةمطافو يلع ءاجف ءاهتيب يف ناك دي هنأ :ةملس مأ نع هريغو دمحأ دنسم فو ؛"خلإ تيبلا لهأ سجرلا مكنع -

 هدي جرخأ مث هب مهاطغو ءاسكلا لضف ذحأف «ةيآلا هذه هللا لزنأف ءيربح ءاسك ىلع هدنع اوسلحو امهانباو

 - تلحدأف :تلاق ءاريهطت مهرهطو مهنع سحرلا بهذاف 07 :لاق ءامسلا ىلإ امب ىولأف

 هدانسإ ةيقبو ءمسي مل نم هدانسإ فو .ريخ ىلع كنإ :لاقف هللا لوسر اي مكعم انأو :تلقف «تيبلا -ئسأو يأ

 نيسحو نسحو ىلع يفو يف :ةنسمح يف ةيآلا هذه تلزن 0 ل ورب .تاقث

 ام لثم اذهو «ةيمستلا هذمي ىلوأو ؛قحأ ءالؤهف هتيب لهأ نم نك اذإف .ةصاخ نهيف تلزن اهنأ ملس ولو .ةمطافو
 كلذ عمو «يراخبلا يف امك ءابق دجسم يف تلزن اهنإ :(8١٠.:ةبوتلا) «ىَرْفتلا ىَلَع َسّسُأ ٌدِحْمَمْل» يف اولاق
 اذه يدحدما وهت#لاق انهنع لفما 3ك هنأ
 ةعيشلل ليلد ال نكلو «ةيمستلا هذه ىرحأو ىلوأ اذه يدجسمف «ىوقتلا ىلع سسأ كلذ ناك اذإ هنأ قيفوتلاو

 ؛بنذلا نم ةمصعلا ىلع لدت الف اهيف نهوخد مدع ملس ولو «جاوزألا لوحدل ؛مه ةمصعلا توبث ىلع ةيآلا يف

 امك لوقنف ملس ولو .هنع رهطملا عوقو ريهطتلا ءاضتقال ؛رهظأ وه لب ءاهنع وفعلاب ريهطتلا نوك زوجي هنأل
 «ضرألا هجو ىلع نم نامتيإ دارأ دق ىلاعت هنإف ؛رهاظ ةيمامإلا مهنمو ؛ةيردقلا لصأ ىلع باوجلا ةيميت نبا هدروأ

 .هدارم عقت امف

 ةينيوكت ةدارإو «ةبحمو اضر نمضتي ةينيد ةيعرش ةدارإ :ناعون ةدارإلا نأ قيقحتلاف :تابثإلا لهأ لصأ ىلع امأو

 :هلوقكو هر َرْسِيْلا مكيّلا ديري » لثم :لوألا هريدقتو هقلخخ نمضتي ةيردق

 ةيدلا نش ا 0 نيل يرث «(51/:ءاسنلا) (ٍتاَوَهشلا وُلد مكي بُني هول
 و

 0 ملا هذه يف هللا ةدارإ نإف ١5( :ءاسنلا) #مكيلع بوتيو مكلبق نم مدام 6 ٠

 ا د ع دس ل :ىلاعت هلوقك ةةئاقلو

 مثإلاو أطخلا نع ةمصعلا :وهو هوعّدا يذلا نيعملاب تبقي الف مع ولو «لوألا ليبق نم ةيآلاو (5١١:ماعنألا)

 (نيلامكلا ريسفت) .طقف مثإلا نع لب ءامهيلك

 لهأو ؛هجاوزأ نهو ؛هنكس تيب لهأ يف ةماع ةيآلا :ليق دقف الإو «قايسلا ةاعارمل ؛نهيلع هرصق :يبنلا ءاسن يأ

 هنركذا وأ ءامئاد اركذ نكسفنأ يف يأ يبنلا ءاسن اي نركذاو :نركذاو (يواصلا ةيشاح) .هتيرذ نهو هبسن تيب

 (بيطخلا ريسفت) .ميلعتلاو ظعولا ةهج ىلع نكريغل



 بازحألا ةروس 8 نورشعلاو ئباثلا ءرجلا

 رو
 تاعيطملا ِتَبِيدَقْلاَو نيتبدقلاَو تن تسموملاو َتييِمْؤُمْلاَو ِتنَملَْسُمْلآَو ىيريملسملا نإ
 ب

 َنيِعْشَحْلاَو تاعاطلا ىلع ِتربَّصلَو َنيِربَّصلاَو ناميإلا يف ِتَقِدَّصلآَو َنيِقِدَّصلآَو
 ِتَمِيِتَّصلاَو َنيِمِيتَّصلاَو ِتَفّدَصَتْملاَو َنيِقَّدَصَتْملاَو تاعضاوتملا ِتدَعِشَخْلاَو نيعضاوتملا

 و

 تركدذلاَو اريثك هللا تريركاذلاو مارحلا نع تظِفحلاَو ٌمهجورف تريظفتحلاَو

 تعا نع د :تاعاطلا ىلع“ امِيِظَع رخو ا دا

 مهادع نمل ماشهو 0 1 0

 ل ايسر .ةكرلا فلم يل |
 ةريخلا لوعفم هنأ ىلع بصنلاب

 5717717111 ؛هاملع نيح كلذ اهركف «ةثراح نب ديزل ُدق5 يبنلا

 0 :نلقيو ؛نهنيب اميف نركذتي نسلج هك يلا جاوزأ نأ :اهوزن ببس :خلإ تاملسملاو نيملسملا نإ

 ةملس مأ تلأسف «ةعاط انم لبقت ال نأ فاخن انإ ا ل ل ل ا ل

 ركذي لو هاك قى“ لاكرلا نكذب نير لايكام» شا لوسو رن :كلاقن «ناوملا ةرتك كفاك 1ك نا لوس

 (يواصلا ةيشاح) .نهرطاخل اربج ؛تلزنف ؟اريخ نهيف نوكي ال نأ ىشخنف «ءاسنلا

 ظاقيتسالا دنع هب جهللا ركذلا نم راثكإلا تامالع نمو «ةلاح لك يف مهتنسلأو مهيولقب يأ :اريثك هللا نيركاذلاو

 :نلق 25 يبلا جاوزأ نأ يورو .هللا نورك ذي لاوحألا هذه عيمج يف مه نعي :"ريبكلا" قو . حورلا"و "بييطخملا"

 (يواضيبلا ريسفت) .تلزنف ؟هب ركذن ريخ انيف امف ريخي نآرقلا يف لاحرلا هللا ركذ هللا لوسر اي

 يق ةراتو ءانه امك عنملاو رظحلا يف ةرات لمعتسي ظفللا اذهو «قيلي الو حلصي الو يغبني ال يأ :خلإ ناك امو

 هلوقك اعرش عانتمالا يف ةراتو (50 :لمنلا) اهَرَجَش اوُنيت نأ مكل ناك اما 0 ا

 ردصم هنأ ىلإ ريشي :رايتخالا (يواصلا ةيشاح) ١(. :ىروشلا) بايخ الإ هيلا همَّلكُي نأ رْشَبل ناك اًمَو :ىلاعت

 (نيلامكلا ريسفت) .ريختي ام :ةريخلا :يضاقلا لاقو «ةريطلاك سايقلا ريغ ىلع

 :هلوقو 1 هال ويمر ةيص اللعب تنل ةيفأ هيمو كاسب "نكح مح أ ع هللا دبع يف تلزن

 هاضرأ الف هللا لوسر اي كتمع تنب انأ :تلاق لاحلا تملع امل امنأ كلذو ءديزل ةبطخلا نوك يأ "كلذ اهركف"

 (نزاخلا ريسفت) .دوسأ ديزو «ةليمج ءاضيب تناكو .يسفنل



 بازحألا ةروس 54 نورشعلاو ئناثلا ءرجلا

 دَفَف مهَلوُسَرَو هلا ص َحَي نَمَو ةيآلل ايضر مث .هسفنل اهبطخ ٌدُُك يبلا نأ لبق امهتظل
 ,نيح دعب اهيلع 0 عقو 5 ديزل 2 ينلا اهحورف ءانيب ايم ُالَلَص ّلَض

 :لاقف ءاهقارف ديرأ لك يببلل لاق مث ءاهتهارك ديز 2 يو ءاهبح هسفن يف عقوف

 20 .ىلاعت لاق امك "كحوز كيلع كسمأ"

 يفخت و" :ىلاعت هلوق نيعم نأ ىلع ءانب اذه :اهيلع هرصب عقو مث .ديزل ةبطخلا نأب امهملع لبق يأ :لبق امهنظل
 اميس ال «ةوبنلا بصنك. قئال ريغ ريسفتلا اذهو «هريغل اعبت رسفملا هيلع جرد يذلا اهبح وه "هيدبم هللا ام كسفن يف

 (يواصلا ةيشاح) .هرجحو هتمع تنب اهنوك عم اهاح هيلع ىفخي يبنلا نأ دعبي اضيأو نط فيرشلا هبانحي
 ق5 هنأ هريغو يربطلا ريرج نبا هيلإ بهذو «ةداتقو لتاقم ريسفتلا ةمئأ نع لقن اذك :خلإ كيلع كسمأ لاقف
 هربخأ امل اديز نإ مث ءوه اهجوزيف اهقلطي نأ ىلع اصيرح ناك هنأو ءديز ةمصع يف يهو ءامل ناسحتسا هنم عقو
 كيلع كسمأ" :هل لاق ءفرشلاب اميظعتو ناسللاب ىذأو «هرمأ نايصعو ءاطوق ظلغ اهنم اكشو اهقارف ديري هنأ
 .هسفن ْف يفخي ناك يذلا اذهو ءاهايإ ديز قالط ىلع صرحلا يفخي وهو ءاهنع لوقت اميف يأ ' هللا قتاو كحجوز

 .فورعملاب رمألا نم بجي ام مزل هنكل
 انأو ءافاسل يلع تدتشا بنيز نإ هللا لوسر اي :لاقف ديز ءاج :لاق ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع ىور
 لاقو .سانلا ىشخيو اهقلطي نأ بحي هلك يبلاو لاق ءكحوز كيلع كسمأو هللا قتا :لاقف ءاهقلطأ نأ ديرأ

 اهاوهف «شيرق ءاسن متأ نم ةميسح ةليمج ءاضيب تناكو ةمئان بنيز رصبأف «هبلطف اموي اديز ىتأ 35 هنإ :لتاقم
 نذئا هللا لوسر اي :لاقف ءديز نطفف ديزل اقركذف ةحيبستلاب بنيز تعمسف «ءبولقلا بلقم هللا ناحبس :لاقو

 .هللا قتاو كجوز كيلع كسمأ :ُةكُو يبلا لاقف ءاهفاسلب ٍئيذؤتو ءيلع مظعت اربك اهيف نإف ءاهقالط ف يل
 يدقاولاو ءلسرم هنكل ءكلذ وحن نابح نب ىيي نب دمحم نع يدقاولا هيف قيرط نم "كردتسملا" يف مكاحلا دنعو
 ءاهبح هبلق يف عقوو هتبجع اهأر امل نك هنأ نيرسفملا نم ىور نم امهريغو ضايعو يريشقلا أطخ دقو .فيعض
 اهآر :لاقي فيكو «هلضفبو دلك يبلا قحب طيرفتو «هلئاق نم ميظع مادقإ اذه :يريشقلا لاق .اهل ديز قالط بحأو
 .ديزل اهجوز يذلا وهو قي هنم نبجتحي ءاسنلا نكي ملو ءتدلو ذنم اهاري لزي مل «هتمع ةنبا يهو ؟هتبجعأف

 هيلإ راشأ يذلاو .ةوبنلا بناح ىشاحت لوقلا نم ركنم وهف هلئاق نع حص نإو «حيحص ريغ هنإ :مهضعب لاقو

 ةدارإلا اهتضتقا ةمكحب كلذو ءاهجوزيس هنأ هيلإ ىحوأ ىلاعتو كرابت هنأ ةصقلا هذه يف قيقحتلا لهأ نم ةعامج

 .ديز نم هئافحإ ىلع هللا هبتاع يذلا اذهف «ةيهلإلا

 مث ءهايإ اهجوزف هب تيضر امن مث ءكلذ تهركف اديز اهجوزي نأ دارأ ُدني هنأ :يدسلا قيرط نع متاح يبأ نبا ىورو
 ا ا ا
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 وكر -

 «قاتعإلاب ِهّيَلَع َتَمَعْنَأَو مالسإلاب ِهّيَلَع هللا َمَْنَأ ىِذّلِل ُلوُقَت "ركذا"ب بوصنم ْذِإَو

 هقتعأو ةئعبلا لبق دك هللا لوسر هارتشا ةيلهاجلا يببس نم ناك عةئراح نب ديز وهو

 ل هدأ ام كاسيفت ىف ىقيتَو اهقالط رمأ يف هلآ ٍقّكآَو َكَجْوَر َكيَلَع كما هائبتو يف م2 سرس همس س كسا ًِء

 دمحم جوَرَت :اولوقي نأ َساَنلآ ىَتْحتَو اهتحّوزت ديز اهقراف ول نأو ءاهتبحم نم هرهظم

 ا 2 ع

 «سانلا لوق نم كيلع الو اهكحوزيو «ءيش لك يف هدَسْدع نأ ٌقَحأ هَّللاَو هنبا ةحوز

 عكدنِجوَر ةحاح ارَطَو اَْبِم ُدَيَر ئصق اَمَلَف :ىلاعت لاق ادع تدع ومر ااهنط#

 نع اضيأ يورو «هنبا ةأرما جوزت :اولوقيو هيلع اوبيعي نأ سانلا ىشخي ناكو مضر يطال هرمأف «سانلا -
 :لاق اهوكشي ديز هاتأ املف ءاهجورتي نأ لبق هحاوزأ نم نوكتس بنيز نأ هيبن هللا ملعأ :لاق هنو نيسحلا نب يلع

 .هيدبم هللا ام كسفن يف يفختو ءاهكجوزن انأ كتربحأ دق :ىلاعت هللا لاق ءكحجوز كيلع كسمأو قتا

 نم قيقحتلا لهأ هيلع يذلا وهو ةيآلا يف ليق ام نسحأ نيسحلا نب , يلع لوق :ان ٌواملع لاق :يطرقلا لاق

 ركذ ؛مهريغو يبرعلا نبا ركب وبأ يضاقلاو ءالعلا نب ركب وبأو يضاقلاو يرهزلاك «نيخسارلا ءاملعلاو نيرسفملا
 (نيلامكلا ريسفت) .يقارعلل "ةيفلألا" حرش يف يوانملا فوءرلا دبع ةمالعلا هلك اذه

 تقو تقولاو اصوصخ «ةثعبلا لبق يببسلاب قرلا ةيعورشم مدعل ؛ارح ناك وهف الإو :ةروص يأ :خلإ هارتشا

 ريسلا يف لوقنملا ذإ ؛حمست عون 325 هللا لوسرل ءارشلا ةبسن يفو «لويبرح :مهيف لاقي ال «,نوحجان اهلهأو (ةرتف

 (لمحلا ةيشاح) .اضيأ ةثعبلا لبق يأ :هانبتو (لمجلا ةيشاح) .ّلُي يببلل هتبهو مث ,مهرد ةئام عبرأب هترتشا ةجيدحم نأ
 .اهوحنو جوزلا ىذأو «ربكلا نم اهنع لوقت ام يف وأ «هيزنت يف وهو ءاهقلطت الف يأ :هللا قتاو

 «ءكتحوز نوكتس اهأ كتملعأ امم ملعت كنأ :ئيعي ءاهحكنيسو اهقلطيس اديز نأب ملع وهو :كسفن يف يفختو

 نم .كاهكانجوز" :هلوقب كتجوز اهنأ يدبيو هدعو كل زجني فك ديري هللاو .نيعملا اذه كسفن 5 يفخت تنأو

 اهقلطيس اديز نأ ملع وه :قيقحتلا لهأ هيلع يذلاو ؛مهنيب اميف روهشملا وه اذه :خلإ اهتبحم نم ."نايبلا حور"

 لاما ريسفر قنا ةفايح نم امك فلل در هنا هنلع انك ايغكم ولو

 كجوحن ملو يأ يات ا ف ا ا ع ا :ديز ىضق املف

 325 يبلا جاوزأ ىلع رختفت بيز تناك :ه#و سنأ لاق .اهو كل افيرشت ؛اهيلع كل دقعي قلخلا نم يلو ىلإ
 دحاو كدجو يدح لك يبلل هلوقت تناكو .تاوامس عبس قوف نم هللا نيجوزو «نكيلاهأ هب نكجوز :لوقتو
 (لمجلا ةيشاح) .ليربج كلذ يف ريفسلاو هللا كينحكنأ دقو «يريغ كلذك يه نم كئاسن نم سيلو



 كك ةروس / نورشعلاو يناثلا ءرجلا

 ح5 ا 2 سد 2ع 0 را معا م ا

 2 د 2

 ا 0 لحاف نأ لع دكا

 2 مهل ةعسوت ؛كلذ يف مهيلع جرح ال نأ داما لبق نو اولح قتلا قف ضفاخلا

 َنوُغْلَيُي هلبق "نيذلا"ل تعن تريلا .ايضقم 29 اًروُدَقَم اَرَدَق هلعف هلآ ٌر مُأ ناو حاكنلا -

 مهل هللا لحأ اميف سانلا ةلاقم نوشخي الف دل 3 ادَحَأ َنَوَشْكن اَلَو ءُهَنْوُشْحكَو هللا ِتلَسِر

 ا وح .مهبساحمو هقلخ لامعأل اظفاح (2) اًبيِسَح ِهّللاِب ىَفكَو

 . َلوُسَر ناك نكدلَوءبنيز هتحوزب جّوزتلا هيلع مرحي الف -هدلاو يأ- ديز ابأ سيلف

 :25ٌ يبلا لاق ةداهش الو ةبطخ ريغبو نذإ ريغب بنيز تيب ةيآلا لوزن دنع دقو يبلا لخد يأ :خلإ اهيلع لخدف
 .اممل افالخ دوهش ريغب حاكنلا داقعنا دمحم مامإلا حابأو .ِيلع هصئاصح نم وهو «دهاشلا ليئربجو جورزملا هللا

 :ديز لاق ءبنيز يلع بطنا ؛ءكنم يسفن يف قثوأ ادحأ دحأ ام :ديزل هلك هللا لوسر لاق تدتعا امل اهنأ يورو

 نارقلا لزنو .تحرفف ,كبطخي دلع هلل لوسر نإف يرشبأ «بنيز اي :تلقف ءاهنيجع رمخت يه اذإف تقلطناف

 معطأو «ةاش حبذ ءاهيلع مل وأ ام هئاسن نم ةأرما ىلع ملوأ امو ءامب لحدو دلك هللا لوسر اهجورتف .”"اهكانجوز'"

 'حورلا" نم اصخلم .محللاو زبخلا سانلا

 ةنس هجوزت ناكو .عامجإلاب دحأ اهيف هكرشي مل يلا هتايصوصح نم اذهو ؛ءقادص الو دقع الو يأ :ثذإ ريغب
 نم اطو «نينس رشعب هدعب تتام «هتاجوز نم هدعب تام نم لوأ يهو «ثالث ةنس :ليقو .ةرجهلا نم سمح

 .هوكرت ح امحلو ازبح سانلا معطأو ةاش حبذف يأ :امحو ازبخ (يواصلا ةيشاح) .ةنس نوسمخحو ثالث رمعلا

 .بديو ىلع مل وأ امك هئاسن نم دحا ىلع و يتلا ملوي لو
 عضوم عوضوم مسا :خلإ هللا ةنس (نيلامكلا ريسفت) .ناويدلا يف هل ضرف :مهوق نم هل مسقو ردق وأ :هللا لحأ

 ءايبنألا يف ةنس كلذ هللا نس :ليق هنأك ؛"جرح نم يبنلا ىلع ناك ام" :هلوقل دكؤم ءالدنجو ابارت :هلوقك ردصملا

 (كرادملا ريسفت) .هريغو حاكنلا باب يف مهيلع عسوو ءمهل حابأ ام ىلع مادقإلا يف مهيلع جرحي ال نأ وهو «نيضاملا

 فاني الف «ةقيقح ةوبأ يأ :خلإ دمحم ناك ام (نيلامكلا ريسفت) .هللا ةنس اومزلأ وأ ةنس كلذ هللا نس وأ :هللا ةنسك

 (يواصلا ةيشاح) .هريقوتو هميظعت مهيلع بجي ءمهل حصانو «مهيلع قيفش هنإ ثيح نم مهوبأ هنأ
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 ةلآك ءاتلا حتفب ةءارق يفو در تلعن يو نا ل الد كيلا اعود

 لزن اذإو ءهدعب ين ال نأب هنم 2: اًميِلَع ِءَىَس ٍلْكَب ُهَللا ناكو اومتخ هب يأ متخلا
 ُةوُحبَسَو غ6 اريثك اذ هللا أوك ذأ ا نأتي .هتعيرشب مكحي 8ع ىسيع ديسلا

 ,هنكِِتلمَو 0 يأ ْمكيلَع ىلَصُي ىذه .هرخآو راهنلا لّوأ تب ًاليِصْأَوَة
 نأ رولا لإ رفكلا نا دكملا م مكايإ هجارخإ مديل ٌَجرْخُمل مكل نورفغتسي يأ

 ةكئالملا ناسلب وللا ىلاعت هنم حُهْتَيح : اَميِحَر َنيِنِمْؤُمْلاِب ناكَو نامبإلا

 هلوقو ."نييبنلا متاخو هللا لوسر نكلو" :ىلاعت هلوقل ؛انيبن دعب يبن ال :ةعامجلاو ةنسلا لهأ لاق :نييبنلا متاخو

 قحلا نيبت ةجحلا نأل ؛هيف كش ول كلذكو «صنلا ركنأ هنأل ؛رفكي يبن انيبن دعب :لاق نمو ,يدعب يبن ال :ةذِع

 (نايبلا حور) .الطاب الإ هاوعد نوكي ال دمحم توم دعب ةوبنلا ىعدا نمو «لطابلا نم

 ىلع دري الو ؟ين وهو هدعب لزني ىسيعو "نييبنلا متاخو" :ىلاعت لاق فيك :لاقي امع باوح :خ! لزن اذإو
 انعرش فلاخي امث ثيداحألا يف ءاح امم ءكلذ وحنو مالسإلا ريغ هلوبق مدعو ةيزحلا عضو نم ءايشأب همكح اذه

 «ءايبنألا رحخآ ناك فيك :تلق نإف :يرشخمزلا لاقو .الئلالقلاهعىسيع لوزن دنع انيبن عرش كلذ نأل ؛نآلا

 نيحو «هلبق يبن نم ىسيعو ءدحأ هدعب يبن ال هنأ ءايبنألا رخآ هنوك نيعم :تلق ؟نامزلا رخآ يف لزني ىسيعو
 (لمجللا ةيشاح) ."يحركلا" كتي دمحم ةعيرشب الماع لزني لزني
 دارملاو .نيروهشم امهفوكل ؛تاقوألا رئاس ىلع امهتليضف ىلع ةلالدلل ؛ركذلاب امهصيصخت ::هرخآو راهنلا لوأ

 ربعف .هللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس :دهاجم هلاق امك حيبستلاب

 ءرجفلا ةالص اولص "ةركب هوحبسو" :يبلكلا نعو ءرصعلاو حبصلا ةالص اولص :ليقو «هناوحإ نع حيبستلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيقابلا ةعبرألا تاولصلا "اليصأ"و

 ةكئالملا نمو «ةمحر هللا نم كلذو «زاحملا هجو ىلع مكحلصي ام ةيانعلاو مامتهالا ةالصلاب دارملا :مكل نورفغتسي

 انايإ هحارخإ نإ :لاقي امع باوح :هجارخإ ميديل .كرتشملا مومع نم ال «زاحملا مومع ليبق نم ةيآلاف «رافغتسا
 اذإ قلاخلا نع ةلفغلا نأل ؛جارخإلا اذه ماود دارملا نأ :باوجلا حاضيإو ؟ناميإلا درجمب لصاح تاملظلا نم

 دنع هئاقل موي يأ :هنوقلي موي (يواصلا ةيشاح) .هللاب ذايعلا« ناميإلا يأ رونلا نم دبعلا تحرحأ امير تماد

 (يواضيبلا ريسفت) .ةنحلا لوخد دنع وأ «روبقلا نم جورخلا دنع وأ ء«توملا
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 بازحألا ةروس نو نورشعلاو يباثلا ءرزجلا

 تلسرأ نم ىلع اًدِهَّش َكَسلَسْرَأ انإ يل اًيأتَي .ةنحلا وه © | اميرك اَرَجَأ مه ّدَعَأَو

 6 . ىلإ هلآ أ ىلإ اًيِعاَدَو .راثلاب.فكلبذك مم ارذنم 2 َريِذَتَو ةنحلاب كقدص نم رم مهيلإ
 5 هَ

| 

 مه نأ َنيِيِمْؤُمْلا ِرْشَبَو .هب ءادتهالا يف هلثم يأ ارييُم اَجاَرَِو هرمأب ِهِنْذِإِب هتعاط
 كتعيرش فلاخي اميف َنيِقِفُمْلاَو َنيِرِفَكْلا عِطَن و .ةنحلا وه (2) اًريبك ًالّضَف ِهَّللآ َنِم

 وهف هللا لَع َلَكَوَتَو رمأب مهيف رمؤُت نأ ىلإ هيلع مهزاجت ال ٌمُهْنَذَأ كرتا َعَدَو
 ؛ ِتَكيَؤُمْلآ ْمُمحَكَت اَذِإ انما َنيِذلآ يأتي .هيلإ اضوفم :ج) ٌدليجو هب ىتكو كيفاك
 مُكَل اَمف نهوعماجت يأ يرسل ص يو .بهوُسَمَت نأ ٍلَبَق ني َنُهوُمْثَقَلَط

 ؛هب نعتمتي ام نهوطعأ َنموُعبَمَف اهريغو ءارقألاب اهوصحت (بموُدَمْعَت ِةَدِع نب نيل
 دادتعالا وأ ددعلا نم امإ

 2 ا ا و ا ا ا بلل زل ا علال 4 قو ل هلا يق 2011 «ةقدصأ نه مسي مل نإ يأ

 كلذب عفد :هرمأب (نيلامكلا ريسفت) .عدبمو لوم نيعمب "عيدبو ميل" لك «لعفملا نعم. ليعف هنأ ىلإ ريشي :ارذنم

 خايشألا ذأ انه نمو ءرسيتو لهس نذإلاب دارملا نأب :باجأف ؟"كانلسرأ" :هلوقب لصاح نذإلا نإ :لاقي ام

 نمو «ترسيتو قيرطلا هل تلهس دقف داشرإلاو ملعلا نم ءيشب هخايشأ هزاحأ نمف «نيديرملل ةزاحإلا لامعتسا
 (يواصلا ةيشاح) .قيرطلا هيلع تدسناو «هريغو هسفن لطع دقف هسفنب ردصتو ةزاحإلا هل لصحت مل

 ! :لاقيف ذئئيحو «حابصملا هب دارملا نأ لمتحيو ءرهاظ وهو سمشلا جارسلاب دارملا نأ لمتحي :ارينم اجارسو

 هنم سبتقن دي وهو هنم راونألا سابتقا لهسي جارسلا نأل ؛متأ اهرون نأ عم سمشلاب هبشي ملو جارسلاب هبش
 مكح يف ةحيحصلا ةولخلاو «نيتءارقلا ىلع ريسفت :نهوعماجت يأ (يواصلا ةيشاح) .ةيونعملاو ةيسحلا راونألا
 (نيلامكلا ريسفت) .هللس ةفينح يبأ دنع سملا
 لوم لع او امي الوخدم تناك اذإ ةايحلا يف ةقرافملل ةبحجاولا ةعتملا يهو هب نعتمتي يأ :نعتمتي ام نهوطعأ

 نه مسي مل نإ" :هلوقب ليصفتلا اذه ىلإ حراشلا راشأو .قارفلا لبق ءيش اهل ضرفي لو ةضوفم تناكو ءامي

 فصن جوزلا ىلع بحي رهم ال ضرف ناك نإف :"يدمحألا ريسفتلا" ف لاقو (لمجلا ةيشاح) ."خلإ ةقدصأ

 يهو «ذئنيح ةعتملا بجي نكلو «ءيش رهملا نم بحي مل رهم ال ضرفي مل نإو «ةبحتسم ذئنيح ةعتملاو «ضورفملا
 .حصألا ىلع ةفحلمو رامخو عرد



 بازحألا ةروس 74 نورشعلاو يباثلا ءرجلا

 اَحاَرَس َّنهوُحَرَسَو يعفاشلا هيلعو اذ سابع نبا هلاق ءطقف ىمسملا فصن َنهلف الإو
 تناك فلا كخاورأ كلل انللخأ نإ يتلا هناي :نازضإ ريغ نم نيليبس ولحم البوح

 ةيفصك يبسلاب رافكلا نم كلي هلا َآَقأآّمِم َكُنبِمَي َتَكَلَم امو ٌنهروهم ىرمَروُجَأ
 ىَلَعَم َنْرَجاَه ىتْلا َكِتَسَح ِتاَنَبَو كِلاَح ِتاَنَبَو َكِتَّمَع ِتاَنَبَو َكَيَع ٍتاَئَبَو ةيريوجو
 اَبَحكِسَتَسي نأ ُنيبلآ د إ ينل است َتَبَهَو نإ هيوم أَو نرجاهي مل نم فالخب

 211111111 َنيِيِمْؤُمْلا نوُد نم كَل ] ةصلاخس فاديع نيكي اهجناكت ايلطن

 َداَرأ (

 لوق نم ديدجلا يف - ةقلطم لكل ةعتملا بجت اهأ ليصفتلاو .يعفاشلا هيلعو امه سابع نبا هلاق :خلإ نهلف الإو
 :كلام لاقو «يلع نع ىكحيو دمحأ نع ةياور وهو اي ف ةنس يهف ءاط ضورفملا ةلوحدملا ريغل الإ -يعفاشلا

 م ول كلا او ءاقلطم ةلوخدملل بحتسي :ةياور يف دمحأو ةفينح وبأ لاقو .هذهل الإ لكل بحتسي

 متصرف دقو َنُهوسْمَت نأ لبق ْنِم َنُهوُمتقَلَط نِإَوإ» :ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هلوقل ؛اهقح يف يح مل اه و

 (نيلامكلا ريسفت) .(7807:ةرقبلا) «(ْمُحْضَرف ام ُفّصِنَف ةضيرف نه
 جاوزألا نم امهفإف ؛"نهروجأ تيتآ" ةلص ىلع "كنيمب تكلم ام" فطع يضتقي اممي ليثمتلا :ةيريوجو ةيفصك
 فاللخب "ةناحيرو ةيرام" ب ليثمتلا ذئئيح باوصلاف "كجاوزأ" ىلع ةفوطعم تلعج ولو ءامهقتع دعب امهجوزت
 225 يبلا ئبطح :ياه مأ نع يذمرتلا ىور .ًكُ هصئاصح نم كلذو «هيلع مرحت اههإف ؛ناه مأك نرجاهي مل نم
 يطويسلا لاق ."ءاقلطلا نم تنك ءهعم رحاهأ مل ينأل ؛هل لحأ ملف «ةيآلا هذه هللا لزنأ مث ءيرذعب هل ترذتعاف

 تارحجاهملاب لحلا دييقت لمتحيو .نيهجولا دحأ يف رجاهي مل نم حاكن ةصاخ ُدْنَو هيلع مرح ام :هصئاصخ يف
 افوكب ةكولمملا لالحإ ديقتو «ةلجعم رهملا اهئاطعإب هل لالحإلا دييقتك ءهيلع لحلا فقوتل ال لضفألا راثيإل
 (نيلامكلا ريسفت) لسا يتاللا :هانعم ضعب نعو .ةيبس

 تابوسنملا ةرهز ب ءاسن يأ "كتالاح تانبو" :هلوقو .كيبأل تابوسنملا شيرق ءاسن يأ :خلإ كمع تانبو

 نييلاخ نيدرفم امهوكل ؛افيضأ اذإ نامعي لاخلاو معلا نأ ةةلاخلاو ةمعلا نود لاخلاو معلا دارفإ ةمكحو .كمأل

 (يواصلا ةيشاح) .ءاتلا دوحول نامعي ال ةمعلاو ةلاخلاو ؛ةدحولا ءات نم

 طرشلا يضاملا فاني ملف ؛اهلح انمكح وأ انيضق "انللحأ" نعم نأل ؛"انللحأ" ب اهبصن :خإ كتالاخ تادبو

 (نيلامكلا ريسفت) .لبقتسم اضيأ يهف «ةقيقحلاو ئيعملا بسحب طرشلا باوجح "انللحأ" :لوقن وأ «لبقتسملا

 ةصلاخ افوك لاح يأ "تبهو"' لعاف نم لاحلا ىلع بوصنم هنأ :اهدحأ .هحوأ هيفو ءبصنلا ىلع ةماعلا :كل ةصلاخ

 :ثلاثلا .جاجحزلا بهذ هيلإو «لوألا عم, وهو ءتصصختف تفصو اهأل ؛"ةأرما" نم لاح اههَأ :ياثلا .كريغ نود كل

 (لمدلا ةيشاح) .هللا دعوك دكؤم ردصم اهنأ :عبارلا ."تبهو"ب اهبصنف «ةصلاخ ةبه يأ ردقم ردصم تعن اهنأ



 بازحألا ةروس ظ ١“ نورشعلاو يباثلا ءرجلا

 مهجوزَأ ف نينم ملا نعأ َمِهيِلَع اَنّضَرَف ام اَنَملَع َدَق قادص ريغ نم ةبهلا ظفلب حاكنلا

 و رهمو دوهشو ٌيلوب الإ اوحّوزتي الو «ةوسن عبرأ ىلع اوديزي ال نأب ماكحألا نم

 اهكلامل لحت نمم ةّمألا نوكت نأب هريغو ءارشب ءامإلا نم َمُهْسَمْيُأَتَحَلَم ام يف
 كلذ لبق امب قلعتم اليكِل ءطولا لبق أربتست نأو «ةّينثولاو ةيسوحجملا فالخب ةيباتكلاك

 هنع زّرحتلا رسعي اميف اَروُفَغ ُهَلَأ راك حاكنلا يف قيض ّجَرَح َكلَيَلَع َنوُكَي
 يأ نم ءاشن نم حوت «هلذن ءايلأو ةزمهلاب جر

 تبلط َتيَقَتَبَأ ِنَمَو اهيتأتف نهنم ا كل | مضت ىوُعتَو اهتبون نع كحاوزأ

 كلذ يف َرْيْخ .كيل لإ اهمضو اهبلط يف ا ا نسا ا

 12” 77111100000 نري ةيلعب ايناو محلللا ناك انآ دعي

 صح انو كك هريغل حاكنلا دقعني :هلم ةفينح وبأ لاقو ,دتم دمحأو يعفاشلاو كلام لوق كلذو :قادص ريغ نم

 لق حاكنلا يف ارهم حلصي عيبلا يف ان حلصي ام لك نأ دللي يعفاشلا دنع نكل :رهمو .هيلع رهملا بوجو مدعل ؛يبلا

 ةرشع وهو ىلاعت هللا دنع نم اعرش ردقم وه اندنعو «جوزلا يأر ىلإ هريدقت نأو هللا دنع نم ردقم ريغو «رثك وأ

 دقو .لوصألا بتك ف هليصفتو ,"يدمحألا ريسفت" نم «عونمب هنع ناصقنلاو «عربت غلب ام اغلاب هيلع ةدايزلاو ؛مهارد
 لقأ رهم ال :هلوقب اككلَع هنيب دقف ءلمحم ضورفملا نأب بيحأو ؟المحم نوكيف ؛ةيآلا نم ملعي مْ ضورفملا ردق نإ :لاقي

 .اولاق اذكه هيف ريض الو «ةقرسلا دح يف ديلا ىلع سايقلاب هانردق وأ ؛مهارد ةرشع نم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةضرتعم ةلمج 'خلإ انضرف ام انملع دق" :هلوق فو "كل ةصلاخ" :هلوقل نعي :خلإ امب قلعتم

 ريغ نم اهتعحاضم كرتتو «كحاوزأ نم ءاشت نم «دمحم اي رحؤت :نيعملاو ؛هرحأ رمألا أجرأ :"سوماقلا" ف :يجرت

 نم اهتطقسأو اهتلزع نأ دعب كشارف ىلإ اهدر تبلط يأ ءتبلط :تيغتبا نمو .لدعو مسقو ةبون ىلإ رظن
 .ديعبتلاو كرتلا :لزعلاو «ةعجرلاب اهتقلط يأ "تلزع نمم" :هلوق ىلع :"دوعسلا يبأ" فو (لمحلا ةيشاح) .ةمسقلا

 (نيلامكلا ريسفت) .مثرحتلا دعب هجاوزأب لدبتلا ةحابإ ىلع ةلومحم يه :ليقو .مثإ الف «ةعحرلاب يأ :تبلط (نايبلا حور)

 ةيوستلا نأ كلذو «نهنيب مسقلا يف اهنأ لاوقألا رهشأف «ةيآلا هذه نعم يف نورسفملا فلتحا :خلإ كلذ يف ريخ

 ."بيطخلا" نم «نهيف هيلإ رايتخالا راصو .هنع طقس ةيآلا هذه تلزن املف «هيلع ةبحاو تناك مسقلا يف نهنيب



 بازحألا ةروس 7 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 زكا ان ل مكاو اهي ةراضترل وررسالو نوعا ةدن نأ ىلإ ترق ذا رهيختلا كلذ

 ةاسنلا رتأ نم كرراق قام كن هللاو" نيضري" يف لعافلل زكا هيف ريخملا

 هللا ناَكَو تدرأ اه:لك يف كيلع اريسيت ؛ههيف كاتريخ انو: «.نهضعب .ىلإ ليلأو

 . . عستلا ُنَعَب ْنِم ٌءآَسِيلا كلل ءايلاو ءاتلاب لِ ال .مهاقع نع: اَميِلَح هقلخب اًميِلَع

 عم هئاسن نيب مسقلا هيلع بجي مل :ئعملاو ؛هيلع هبوجو مدعو مسقلا يف هرييخت ةمكح ىلإ ةراشإ اذه :خلإ كلذ

 نملع اذإ نهأل ؛نل لصح ام نهاضر ىلإ برقأو «نفزح مدعو نهنيعأ نوكس ىلإ برقأ رييختلا نأل ؛لدع هنأ
 (يواصلا ةيشاح) .هب نعنقو كلذب نررس مسقلا هنم لصحو ءمسقلا نم ائيش يبنلا ىلع بجوي مل هللا نأ

 كامو اقتل تيدر كيم نقل مكتن املا هنا دنع نم نيستا اذه نأ نمل 18 هكا نأ وينعاد
 انإ يبلا اهيأ اي" :يهو ةقباسلا ةيآلاب ةحوسنم ةيآلا هذه :خلإ لحي ال (نيلامكلا ريسفت) .نويعلا ترقو اضرلا

 ةشئاع نع يور ام هديؤيو «ةيآلا "كيلع هللا ءافأ امم كنيب تكلم امو نهروحأ تيتآ ّتاللا كحاوزأ كل انللحأ

 نينا ألا كعب: نو كاملا فلل لقال ةءانفس ليقو, "ءاش اف ء اعلا نذل نكج وج 15 نال تور هعنام ام" برك
 بحاص مالكو «فاشكلا بحاص هركذ اذكه ؛ةحوسنم ريغ مكحم وهف «نهلالحإ ىلع صن ىلا ةعبرألا

 هلوق نيبو اهنيب ةلصاف ىلا ةيآلا لب «ةيآلا هذه سيل هخسان نأ :"يواضيبلا" يف ركذو ؛هدعاسي اضيأ "كرادملا"

 ريدقت ىلع «"ءاشت نم كيلإ يوؤتو نهنم ءاشت نم يحرت" :ىلاعت هلوق يهو "دعب نم ءاسنلا كل لحي ال" :ىلاعت

 ."يدمحألا ريسفتلا" نم صخلم ءءاشت نم كسمتو ءاشت نم قلطت هانعم نوكي نأ
 .بوقعيو ورمع يبأل ةيقوفلا ءاتلاو ءلصفلا دوجو عم يقيقح ريغ عمجلا ثينأت نأل ؛رثكألل ةيتحتلا يأ :ءايلاو

 يف اوفلتحا .نهريغ هل لحت ملف «ةرخآلاو هي يبلا نهرايتخا ىلع نه ءازح :عستلا دعب نم (نيلامكلا ريسفت)

 نبا ىور .يناثلا نيعملا ىلع "ءاشت نم يحرت" :ىلاعت هلوقل ةخسان يه لب .خسنت مل ةمكحم اهنإ :ليقف ةيآلا

 .نيريس نباو نسحلا نع يورملا وهو "هيلع نهسنح امك نهيلع هللا هسبح" :ّتد سابع نبا نع هيودرم
 او ءالوزن قوبسم وهف «ةءارق اهمدقت نإو هنإف ؛هحو ىلع "نهنم ءاشت نم يحرت" :هلوقب ةحوسنم اهإ :ليقو

 جرخأ ؛"ءاش ام ءاسنلا نم هل لح يح ٌدي هللا لوسر تام ام" :اد## ةشئاع نع يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ هاور
 ءاسنلا كل لحي ال" :هلوق يف فلتخا :رجح نبا مالسإلا خيش لاقو .حصأ كلذو ءهوحن ةملس مأ نع متاح يبأ نبا

 ؟رييختلا دنع ةدوحوملا ءاسنلا دعب وأ فنص نود فنص هل لحي ناكف ةروكذملا فاصوألا هب دارملا له "دعب نم

 نبا بهذ يناثلا ىلإو «دمحأ نب هللا دبع هحرخأ امك ,هقفاو نمو بعك نب يبأ بهذ لوألا ىلإو «نيلوق ىلع
 - «ةروكذملا ةصقلا دعب جوزت هل ددجتي مل هيي هنأ عقاولا معن ؛نهرايتحا ىلع نل ةازاحب عقو كلذ نإو هقفاو نمو
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 َنهقلطت نأب ٍجورَأ َنِم َّنِه لصألا يف نيعاتلا ىدحإ كرتب َلّدَبت نأ آلَو كنرتخا يتاللا
 ل لإ نمسح كلَبَجَعُأَوَلَو تقلط نم لدب حكنتو «نهضعب وأ

 ف تامو «ميهاربإ هل تدلوو ةيطبقلا ةيرام نهدعب كلم دقو «كل لحتف ءامإلا

 تورز ولدت هل اوما ةروذلا اي اطيح 3 اًبيِقر ءْىَس لك ا نو هنا

 0 اولحدتف ٍماَعَط ِْإ ءاعدلاب 0 يف كل كيدز با لإ ىلا
 تا علا توكل

 ورِشتناف َمُتَمِعَط اذِإف أولخدآَف َميِعُد اَذِإ َنكَِلَو نأي ىأ :ردصم ؛هجضن ُهدَنِإ نيرظتنم

 7 ىِذْؤُي ناك ثككملا َمُكِلَذ نإ ضعبل مكضعب نموثمي ثيد دج َنييفَعْسُم اوثكمت الو
5 3 

 2 عا
 ا

 الرو بسم

 ةعبرألا سانجألا دعب نم كل لحي ال" :يذمرتلا هاور امك امنُثذ سابع نبا نعو .باجحلا عفري ال كلذ نكل -
 (نيلامكلا ريسفت) ."رحأ نم احاوزأ نمي لدبت نأ الو ؛,نهلالحإ ىلع صن يلا
 لصأ ىلع بصنلا :ناهجو هيف زوجيف ءءاسنلا نم ئئتسم هنأ :امهدحأ ,ناهجو هيف :كنيمي تكلم ام الإ

 يف نوكي نأ زوجيف :ءاقبلا وبأ لاق ؛"جاوزأ" نم ىيفتسم هنأ :يناثلاو .راتخملا وهو «لدبلا ىلع عفرلاو «ءانثتسالا
 عضوم يف نوكي نأو ءظفللا ىلع "نه" نم الدب رج عضوم يف نوكي نأو «ءانثتسالا لصأ ىلع بصن عضوم
 تنب بنيز ةميلو نأش يف تلزن ةيآلا هذه :نيذلا اهيأ اي (لمحلا ةيشاح) .لحما ىلع "نه" نم الدب بصن

 اولاطأف كي يبنلا دنع طهر يقبو ءاوجرخ مث ماعطلا نم اوباصأف «موقلا اعدف دك هللا لوسر امب نب نيح «شحج
 (اصخلم يواصلا ةيشاح) .25 يبلا ىلع لقثف ثكملا

 يف تلزن اهنأ :امهذ سابع نبا نع يور :"بيطخلا" فو (يواضيبلا ريسفت) .هكاردإ وأ ماعطلا تقو يأ :ةانإ

 تاكو :«نوحيرخي هلو نولكأي مث كردي نأ لإ ماعطلا لبف دك هللا لوسر ماعط نوريختي ةوناك نيملسملا نما نمان
 بيز ةميلو نأش يف ةيآلا هذه تلزن :نيرسفملا رثكأ لاقو .ةيآلا هذه تلزنف ءممب ىذأتي هك هللا لوسر
 ننأ لاق نأ لإ «لخديب مث:حرعو سانلا لكايو «ةميلولا ف نئانلا عمستجاف 35 هللا: لوتتر اني: لغد“ نيخ
 ةثالث يقبو ءمهلك سانلا قرفتو .مكماعط اوعفرا :لاقف .هوعدأ ادحأ دجأ ام يح توعد هللا لوسر اي :هض

 لوقي ال ءءايحلا ديدش دلك هللا لوسر ناكو ءاوحرخي ملف اوجرخيل د هللا لوسر ماقف ءاولاطأف نوئدحتي رفن
 (حارصلا) .محللا لثم ءيش لك كاردإ :هجضن .ةيآلا هذه تلزنف ءائيش مهنم
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 :ئرقو 00 0 ال يأ ,.مكجرخي نأ لكلا لف - حَتَسَي ال ُهَّللآَو مكجرخي نأ

 0000000 د5 يبلا عاونأ يأ وشل اَذِإَو ةدحاو ءايب "يحتسي"

 نأ فحل ترك نو ةيرلا رطاوخلا نم نيو كيرف 4 مس

 تراك هللا نإَف دعب 5007000 2ك ا

 سنس

 0 .هيلع كيزاحين (3 اَميِلَع ٍءَىَش لكب

 هنم يحتسملا نأ ىلع لدي هنإف ؛هدعب ام ليلدب فاضم ريدقت هيف نأ نعي ءمكحارخإ نم يأ :مكجرخي نأ

 نأ يغبني الف ءقح مكجارخإ نأ ىلع ةلالدلل ؛جارخإلا عضوم "قحلا" عضوف .مهسفنأ ال «يناعملا نم ىعم
 سفنلا رسكت نع ةرابع هنإف ؛هناحبس هب قيلي ال ءايحلا ناك امل :هنايب كرتي ال (نيلامكلا ريسفت) .هنايب كرتي

 (نيلامكلا ريسفت) .نيءايلا ىدحإ فذحو ةدحاو ءايب "يحتسي" :ذاشلا يف ئرقو .كرتلا وهو هتياغب هلَّوأ ,نهضابقناو

 تاهمأ ترمأ ولف ءرحافلاو ربلا كيلع لحدي هللا لوسر اي :لاق هذ رمع نأ يور :خلإ نهومتلأس اذإو

 (يواضيبلا ريسفت) .تلزنف «باجحلاب نينمؤملا
 عامس زاوج اهيفو «ءنبجتحي ال ءاسنلا ناك نأ دعب. «نيئمؤملا :تاهمأ امي رمأ ّيلا باجحلا ةيآ هذه :نهولأساف

 :ضايع لاق .دعس نبا هاور امك «ةرجحملا نم ةسماخلا ةنسلا نم ةدعقلا يذ يف كلذ ناكو «نهتبطاخمو نهمالك

 يف كلذ فشك نه زوحي الف ؛نيبعكلاو هجولا يف فالح الب نهيلع ضرف وهف ءهب صتخا ام باجحلا ضرف
 :"أطوملا" يف امي لدتسا مث ؛ةرورض هيلإ تعد ام الإ ,تارتتسم نك نإو نهصوخش راهظإ الو ءاهريغ الو ةداهشلا

 ؛اهشعن قوف ةبقلا امل تلعح شحج تنب بنيز نأو ءاهصخش ىري نأ نع ءاسنلا اهرتس تيفوت امل ةصفح نأ

 6 بلا ذيب نك دق نوبل فلل طرفا هايغفا ات لأ ىلع ]يلو درك امو قبو .ةظفانلا لاق اوفس رقد
 ريسفت) .صاخشألا ال نادبألا تارتتسم مهو ثيدحلا نهنم نوعمسي مهدعب نمو ةباحصلا ناكو «نفطيو نبجتحي

 (نايبلا حور) .ءيش هبلق يف عقي مل رخآلا ري مل اذإ ةأرملاو لجرلا نم دحاو لك نإف :ةبيرملا رطاوخلا (نيلامكلا

 نبا نع متاح يبأ نبا هاور ء«ضبق نإ هئاسن ضعب حكني نأ مزع هباحصأ نم لحجر يف تلزن :خلإ اوحكنت نأ الو
 (نيلامكلا ريسفت) .لتاقم نع يور اذك هللا ديبع نب ةحلط كلذ ىلع مزاعلا نأ يدسلا نع لقنو اف سابع

 ءانبألاو ءابآلا لاق ءلجرلا نم ءاسنلا باجتحا مكحو باجحلا ةيآ تلزن امل هنأ يور :نهيلع حانج ال

 - «قيآلا "نهيلع حانح ال" :ىلاعت هلوق اهبقع لزنف ؟باجح ءارو نم نهملكن هللا لوسر اي اضيأ نحن :براقألاو



 بازحألا ةروس ىو نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 يك جدر ها رد مساور مري سور ءةاس ا

 يأ َنهِيآَسن لو نيناوَخا ءاَنَبأ لَو َنِمَوحِ] ِءاَنَ أ الو نيناوحإ الو نياَتَبا الو نيياباَء أ

 ريغ نم ّنهوملكيو ْنهوري نأ ديبعلاو ءامإلا
 00 د ا

 ل ال (3) اٌديِهَش ٍِءْىَنس لك ىلع تاك هلآ تن هب نترمأ اميف هللا نيقتاو باجح
 رس مس  للا

 اد نأ اتي يك دمحم بلآ َلَع َن را تي .ءيش هيلع

 121غش 0/00 © اًميِلَسَت أوُمِلَسَو ِهِيَلَع

 نب ديعس لاق ام ىلع ةصاخ ءامإلا 0 نمو "نه" ةملك ىلإ ةفاضإلا ليلدب تانمؤملا ءاسنلا نم دارملاو -
 نم "نفاميأ تكلم ام الو" :"نايبلا حور" ةرابعو ."يدمحألا" نم ,يعفاشلا ذخأ هبو' ؛ديبعلا لوانتي :ليقو .بيسملا
 لاو را اهب ردا داو ادام ناكر وباع اردو زوجيف اهل امرحم ةأرملا دبع نوكيف ؛ءامإلاو ديبعلا
 ةأرملا دبع نأل ؛ىوقتلا ىلإ برقأ وهو :"مولعلا رحب" ف لاق ءاهعم يبنحألا مكح همكح دبعلا نوكيف «ةصاخ ءامإلا

 زاجأ دقو «هعم رفسلا الو جحلا اهل زوجي الف ؛روهمجلا هيلعو هد ةفينح يبأ لوق وهو ءالحف وأ ناك ايصخخ يبنحألاك
 اصخلم «ةيمرحلا بجوي ال رظنلا زاوح نكلو «ةوهشلا نم نمألا دجو اذإ اهيفكو اههحو ىلإ هتيؤر
 هلوق ف نآرقلا يف ابأ معلا ةيمست تءاج دقو «نيدلاولا ىرحمب نايرحي اممنأل ؛لاخلاو معلا ركذي ملو :خلإ نهئابآ يف
 زوجي الف يأ :تانمؤملا يأ (نيلامكلا ريسفت) .(77١:ةرقبلا) © قاحسِإَو َليِعاَمْسِإَو َميِهاَرِبِإ كئابآ هلو :ىلاعت

 (نيلامكلا ريسفت) .نهسانجأ نم نمفأل ؛"نهئاسن الو" :لاق امنإو ,ماع وه :ليقو .نهيلع لوحدلا تايباتكلل

 رم دقو «يبنجألاك ةأرملا دبع :روهمجلاو هكلد ةفينح وبأ لاقو لس يعفاشلا بهذم كلذو :خلإ باجح ريغ نم

 (نيلامكلا ريسفت) .رونلا ةروس يف
 هللاب اودتقا ثيح «كلذب مهفيرشت يبنلا ىلع نينمؤملاو ةكئالملا ةالص ةمكحو .هب قيلي امي هل اوعدا يأ :هيلع اولص
 تلصو ةمعن لك ف ىمظعلا ةطساولا هنأل ؛قلخلا ىلع هقوقح ضعبل ةأفاكم هلي هميظعت راهظإو ةالصلا قلطم فو

 نم مهيلع بحي ام ضعبل ةأفاكم هيلع قلخلا عيمج ةالصف «هئفاكي نأ صخش نم ةمعن هل لصو نم ىلع قحو «مهلل

 قلخلا نأب بيحأ ؟ال وأ اوبلط ءاقلطم هيلع لصم وهو هيلع يلصي نأ هللا نم بلط مهتالص نإ :تلق نإ .هقوقح
 هللا نم كك يببلل ةلصاولا ةالصلا نأ كش الو هقفاكي نأ كلاما رداقلا نم اوبلط دلك هتافاكم نع نيزحاع اوناك امل

 (يواصلا ةيشاح) .هللا ماودب ةمئاد يهف «هيبن ىلع تداز هللا نم تبلط املكف ءدح دنع فقت ال
 لاق «ناذألا يف فيرشلا همسا عامس دنع يلصي نأ :اهنمف «نطاوم تاميلستلاو ةالصلل نإ مث :اميلست اوملسو
 :ةداهشلا نم ىلوألا عامس دنع لاقي نأ بحتسي هنأ ملعا :"دابعلا زنك" نع القن "ريبكلا هحرش" يف يناتسهقلا

 عمسلاب نعتم مهللا :لاقي مث «هللا لوسر اي كب يع ةرق :ةيناثلا عامس دنعو هللا لوسر اي كيلع هللا ىلص

 . ظ .ةنحملا ىلإ هل دئاق دلو هنإف ؛نينيعلا ىلع نيماهبإلا رفظ عضو دعب ءرصبلاو
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 مهو ُهَلوُسَرَو ا رودزت يذلا نإ .ملسو هلم ان ىلع وول :اولوق يأ

 ل11 لسوف دك و هرقل ردع ورحم نا عاملا نركز واكل
 َنيِذَلَاَو .رانلا وهو ةناهإ اذ 2 اًيِهُم اًباَذَع َمّه َدَعَأَو مهدعبأ ةّرِجآلاَو ايَنّدلَأ ىف

 ِدَقَف اولمع ام ريغب مهفومري ْاوُبَسَتَحآ اَمِرْيَعِب ِتتِبْؤُمْلَو َيِيْؤُمْلا َتوُذَؤُي
 6 هش رع ا ا

 دوج كلور لق لايك :انيب + اًئيِبُم اَمْنِإَو ابذك اولمحت اًَتِهُب اوُلَمَتَحآ

 رد يك“ تيسر ترطح رك يندب نا ذا هوك تيباور " ىولق توق" رد هتحج رد هللا عفر ىلا ىلع نب رجم بلاط دبإ ماما م ترو 0

 لوسر ترطح وم ىور قتختارف ناذآزا هيض لالي كدجو هللا لوسر اي كب يع ةرق :تفّكو ورك حر ار ووخ مث# نياببار فظ ءدتج رك وبإو ,دمآ
 دعو اطخةنمكو وف دشاب هين آا هيو نابانكو رذكر و ءلدخ ىورك ين آدنكبو نم لقلب قوش ىور زا قف وف ين آر يكب كرم ركب ابإ كروم رف يطل

 هوا لع حور سار رورو نازل

 يف يواخسلا مامإلا لاق ءادبأ مهي مم هينيع ىلع حسمو هيماكإ يرفظ لبقف ناذآلا يف يمسا عم نم :ةنلع لاقو

 لوق نع يباحصلا ربخنأ ام وه ثيدحلا نم عوفرملاو ؛عوفرملا يف حصي مل ثيدحلا اذه نإ :"ةنسحلا دصاقملا'

 درو يذلاو «هيف دري مل هنأل ؛نينيعلا ىلع امهعضوو «نيرفظلا ليبقت هركيو :"يناميلا حرش" فو تو هللا لوسر
 ثيدحلا نوكف «تايلمعلا ف فيعضلا ثيدحلاب ذألا زيوحت ءاملعلا نم حص دق :ريقفلا لوقي .حيحصب سيل هيف

 مالك انافكو «هبابحتساب لوقلا يف يناتسهقلا باصأ دقو «هنومضم< لمعلا كرت مزلتسي ال عوفرم ريغ روكذملا

 ةوقو هظفح ةرثكو هملع روفوب ”فراعملا فراوع" يف يدرورهسلا خيشلا دهش دق هنإف ؛هباتك يف يكملا مامإلا

 ؛هانبنطأو مالكلا انلصف دقلو."نايبلا حورلا" نم اصخلم ؛"بولقلا توق" هباتك يف هدروأ ام عيمج لبقو «هلاح
 .هملع ةلقل ؛هيف ع زاني سانلا ضعب نأل

 ضعب لاقو "خلإ هتكئالمو هللا نإ" :هلوقب ةدكؤم األ ؛ةالصلا دكؤت ملو :مامإلا لاق ءدكؤم ردصم :"اميلست" :هلوقو

 هيف يل حال دقو :تلق ة ءاباوج هل ركذي ملو ؟هتكئالمو هللا نود نينمؤملاب مالسلا صح ّمل هجم :ءالضفلا

 دللي ينلا يذؤي ام ركذ بيقع ةيآلا هذه تءاج املف «هيذؤي امع هميلست مالسلا نأ يهو «ةفيرش يأ ةيّرس ةنكن
 . لمجلا نم باهش" .هدعب ركذ ام ةراشإلا هيلإو ؛ديكأتلاو مه صيصختلا بسانف ءرشبلا نم يه امنإ ةيذألاو

 يف دهشتلا دعب ةالصلا فو ءيواحطلا دنع هما ركذ املكو «يحركلا دنع ةرم رمعلا يف ةبحاو يهو :خل! اولوق يأ

 نوديري «ةيذألاب ءاسنلل نوضرعتي اوناك نيقفانملا نأ :اهوزن ببس :خلإ كجاوزأل لق .يعفاشلا دنع ةريحألا ةدعقلا

 جرخت «دحاو لكلا يز نأل ؛ةمألا نم ةرحلا نوفرعي ال اوناك نكلو «ءامإلا الإ نوبلطي اونوكي ملو ءانزلا نهنم

 - (يواصلا ةيشاح) .تلزنف هتك هللا لوسرل كلذ اوركذف ؛نهجاوزأل كلذ نوكشو «رامخو عرد ف ةمألاو ةرحلا
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 ّيلا ةفحلملا يهو :بابلج مخ نيدو ع وا َنيِيِمْؤَمْلا ِءاَسْدَو َكَتاَتَبَو

 ةدحاو انيع الإ ٌنهتجاحل نجرخ اذإ هوجولا ىلع اهضعب نيِخرُي يأ :ةأرملا اه لمتشت
 ءامإلا فالخب نمل ضرعتلاب َنيَذُْي اَلَق رئارح َنهنأب َنفَرْعُي نأ ىلإ برقأ َقْدَأ َكِلَ
 فلس امل اًروفَغ ُهَّللا اكو نع نوضرعتي نوقفانملا ناكو .نههوجو نيطغي الف

 نع َنوُفِفَتُمْلآ هني مل مسق مال نأ .نهرتس ذإ نمي (2) اًميِحَّر رتسلا كرت نم نهنم
 دك نينمؤملا ِةَئيِدَمْلا ف تروُقِجَرُمْلَآَو انزلاب ٌصْضَرَم مهبوُلُق ىف َنيِذَلاَو مهقافن
 ب موراع كتطلسنل مهب كلئَيرغُل اومزه وأ اولتق مكايارسو ٌودعلا مكاتأ دق

 ه0 َنيِدعُبم 5 ر نوحرخي مث (2) :ًاليلق لإ آيف كنونكاسي كلتوُرواججن ال

 .نبرقي يأ :نيندي ."كجاوزأل لق يبا اهيأ اي" :هلوقب ءامإلاب نهبشتي نأ نع رئارحلا يف لزنف :"لمجلا يو -
 .رامخلاو عردلا قوف ةأرملا اهب رتستو ىطغنت يأ "لمتشت" :هلوقو (بيطخلا ريسفت)
 تيم ."سوماقلا" يف اذك «ةدحاو ةعطقو دحاو جسن اهلك «نيقفل تاذ ريغ ةءالم لك يهو :ةطيرلا -دملاب- :بابلج

 :ةلزلزلا يه يلا ةفجرلا نم ذوخأم «كيرحتلا فاحرإلا لصأ :نوفجرملاو (نيلامكلا ريسفت) .دسملا المت األ ؛كلذب
 .بذكلا ةعاشإ :فاحجرإلا :"جاتلا" فو (دوعسلا يبأ ريسفت) «ةتباث ريغ ةلزلزتم اًهوكل ؛ةبذاكلا رابخألا هب فصوو

 تيك مهيلع ىرجو ءاوذأو اولتقو اومزهنا :اولوقي نأب نيملسملا ايارس نع ءوسلا رابخأب نوفجري يأ :مهوقب
 .بعرلاو رسكلاو بارطضالا يف نينمؤملا بولقل ةعقوملا ةيذؤملا فيحارألا نم كلذ ريغو «ودعلا مكاتأو «تيكو

 .ةنكاسملا :ةرواحلاو ,هنكسم برقي نم راجلا نإف ؛ةنيدملا ف كعم نونكسي ال :كنونكاسي

 اهنم نوفتني نيعم هنأل ؛ةيطع نبا لاق .ءاقبلا وبأو يرشخمزلاو ةيطع نبا هلاق «"كنورواجي" لعاف نم لاح :نينوعلم
 مك َنْذْؤُي نأ نإ :هلوق يف رم امك ءاعم فرظلاو لاحلا ىلع ءانثتسالا فرح لحد :يرشخمزلا لاقو «نينوعلم

 ىلع "”اليلق" نم الدب نوكي نأ ةيطع نبا زوجو «مذلا ىلع بصتني نأ يرشخمزلا زوجو َنيِرظاَن َرْيغ ماَعَط ىلإ
 واو نم ءانثتسالا ىلع بوصنم هنأ ىلع «"اليلق"ل اتعن "نينوعلم" نوكي نأ زوجيو .هريرقت مدقت امك «لاح هنأ

 "اوذحأ"ب ابوصنم نوكي نأ زوجيو ءانوعلم اليلق الإ دحأ مهنم كرواجي ال يأ «هريرقت مدقت امك «”كنورواحي'
 :وحن طرشلا ةادأ ىلع باوحلا لومعم متدقت نازيجي امهنإف ؛ءارفلاو يئاسكلا دنع اذهو ءطرشلا باوج وه يذلا

 (لمجلاةيشاح) .بصت يتأت نإ اري



 بازحألا ةروس م نورشعلاو يناثلا ءزجلا

0 1 
 يلعادع يضاركملا يأ 2 اليتقت ًأوُلَبِقَو أودِحأ اودحو أَوفقُثت امَتَيأ ةمحرلا نع

 آلا نم لِ نم اولَع ترذأآ ف كلذ هلا نس يأ لأ ةئش .هب رمألا ةهج 0

 َكيِرَدَي اَمَو 10 هي ل كلب قا هانلا

 َنَعْل هللا 1 35 بيرق دعوت نوكت ةعاشلا لعل اهملم ال كنا يآ ؟4 كيل

 0 5 ” 31 يس سا

 ٌبلقت موي يع ا

 ............. [(8) اَلوُسَرلآ اًنَحَطَأَو هللا انَعَطَأ اَنَتيم هيبنتلل اي َنوُلوَقَي راَل ىف ٌمُهَهوُجَو و

 :هلوقو «دكؤملا ردصملا ىلع بوصنم "هللا ةنس" نأ ىلإ كلذب راشأو .اوفقث امنيأ مهلتقو مهذحأ يأ :كلذ هللا نس

 هرب "كيردي" ةلمجو ءأدتبم "ام" :كيردي امو (لمجلا ةيشاح) ."دامعلا نبا" «هتنس هللا لدبي ال هللا نم يأ "هنم اليدبت"

 (لمجلا ةيشاح) ."اهملعت ال تنأ يأ" :هلوقب ماهفتسالا ريسفتلو بارعإلا اذهل راشأ دقو «يراكنإ ماهفتسالاو

 .ابيرق ائيش يأ ءفوصوم فذح ىلع "ناك" ربخ "ابيرق"و ؛ئمتلا قلعي امك قلعت "لعل" نأ رهاظلا :ةعاسلا لعل

 :ليقو ."ابيرق" ريكذت يف فودذحملا فاضملا يعورو ,«"نوكت" ثينأت يف ةعاسلا تيعورف «ةعاسلا مايق :ريدقتلا :ليقو

 جرت فرح "لعل" (لمجلا ةيشاح) .ربخلا عضوم يف فرظ انه وهف ,فورظلا لامعتسا هلامعتسا رثك "ابيرق"

 ”ادجوت""ب اهرسف اذلو «ةمات "نوكت"و «ءلاح "ابيرق"و ءاهربخ "نوكت" ةلمجو ءاهمسا "ةعاسلا"و ءبصنو

 ثعب ةنس فالآ ةعبس ايندلا نأ :درو امك ةلقتسم ةلمج امهنم لكف «بيرق نع ةعاسلا دوجو ىحجرتأ :لق ىئعملاو

 00 .ليلق الإ ايندلا نم قبي ملف ؛عباسلا فلألا ين هتك هللا لوسر
 . نيدلاخ" نم ديفتسا امل ديكأت "ادبأ" :هلوقو .منهج نعم يف هنأل وأ «ةثنؤم اهنأل ؛ريعسلا يف يأ :خلإ نيدلاخ

 (لمجلا ةيشاح) ."نيدلاحخ" نم لاح وأ «ةيناث لاح "نودجي ال" :هلوقو

 (نيلامكلا ريسفت) .لاح ىلإ لاح نم وأ «رانلاب ىوشي محللاك ةهج ىلإ ةهج نم فرصت يأ :بلقت موي
 نولوقي :ليقف ؟كلذ دنع اوعنص اذام :ليق هنأك ءردقم لاؤس بوح يف عقاو فنأتسم مالك :خلإ نولوقي

 (يواصلا ةيشاح) .انتيل اي :مهتاف ام ىلع نيرسحتم



 بازحألا ةروس م نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 عمجلا عمج "انتاداس" :ةءارق يو اَئَنَداَس اَئَعَطَأ آنِإ آَنَّبَر مهنم عابتألا يأ أوُناَقَو

 ىلثن يأ با َذَعْلا تم ِنيِفْعِض مِهاَآَنَبَر .ىدحلا قيرط (2) اليس اولْضََ اَنَءآَربكَو

 ايي .اميظع يأ ةدحوملاب ةءارق يفو .هددع 2 اًريبك اَمَعَل مهّذع َحِبَعْلاَو انباذع

 لستغي نأ هعنمب ام :الثم مهلوقب ْئَسوُم ْأَوَذاَء َنيِذَلاَك مكيبن عه ارثوكت ل اوكا يلا

 هب رجحلا رفف لستغيل ؛رجح ىلع هبوت عضو نأب اولاق اند تام ,رذآ هنأ الإ انعم

 فلأ ريغب نوقابلاو «رماع نبا ةءارق «ةرثكلا ىلع ةلالدلل ؛عمجلا عمج ىلع ءاتلا رسكو «لادلا دعب فلأب يأ :انتاداس

 ىلع ةلالدلل يأ :عمجلا عمج (بيطخلا ريسفت) .ءاتو فلأب عومجم ريغ ريسكت عمج هنأ ىلع «ءاتلا حتفو لادلا دعب

 .ةرجفو رجافك «سايقلا نم بيرق "دياس" عمج لعج نإو «"لعيف" يف ذاش وهو "ةدوس" ةداس لصأو .ةرثكلا

 نعللا دشأ وه انعل مهنعلاو :هانعمف ءمصاعلا ةءارق وهو ءاريبك نيعي ةدحوملا ءابلاب يأ :ةدحوملاب ةءارق يفو

 (يواضيبلاو بيطخلا ريسفت) .ددعلا ريثك يأ ةثلثملا ءاثلاب نوقابلا أرقو ءهمظعأو

 - انايرع انعم لستغي نأ هعنمي ام :سانلا ضعب ةلاقم نم هيف عمس امو «بنيزو ديز نأش يف لزن :ىسوم اوذآ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيصخلا خفتنم يأ ةلمهملا لادلاو ةزمهلا دم ءردآ هنأ الإ - ةارع نولستغي اوناكو

 لستغي ىسوم ناكو «ضعب ةءوس ىلإ مهضعب رظني ةارع نولستغي اوناك ليئارسإ نب نأ يور امل يأ :خلإ هعنمي ام
 ركمشلا رفق رتبت ىلع بوث عيضوف رسب انور تيعتتق ا مردأ اا الإ انعم ليتني نأ ىموحت منام كلور هده

 ءىسوم ةءوس ىلإ ليئارسإ ونب ترظن نح رجح يبوث ءرجح يبوث :لوقي «هرثإ اودعي هَتلَع ىسوم لعجف هب

 ةريره وبأ لاق ءابرض رجحلاب قفطو هب رتتساف هبوث ذحأف «هيلإ اورظن يح رجحلا ماقف ءسأب نم ىسومب.ام هللاو :اولاقف

 (يواصلا ةيشاح) .الكلع ىسوم برض نم ةعبس وأ ةتس رثأ يأ "ابدن هب نإ هللاو" :هقف

 عمجم" يف اذك «ةيصخلا يف ةحفن مضلاب :ةردألاو (نايبلا حور) «ةردأ هل نم وهو «لعفأ نزو ىلع :ردآ هنأ الإ
 نبا ىورو هو ةريره يبأ نع يراحبلا ىور اذك :خلإ عضو نأب .اضيأ حراشلا نم هانعم نأيسو . راحبلا

 ليئارسإ ونب لاقف ءنوراه تامف لبحلا نوراهو ىسوم دعص" ا ل

 لاق ."لوتقم ريغ هنأو هتوم اوملعف «ليئارسإ نب سلاجم هب اورمف ةكئالملا هتلمحف «هتلتق تنأ :تلع ىسومل

 نوكي نأ نم عنام ال نكل ,حصأ حيحصلا يف امو :ظفاحلا لاق «ةيآلا يف ىذألاب دارملا وه اذه لمتحي :يربطلا

 الملا سأر ىلع اهسفنب هيلع ىسوم فذقتل ةسموم رجأتسا نوراق نإ :ةيلاعلا وبأ لاقو .رثكأف ناببس ءيشل

 (نيلامكلا ريسفت) .نوراق كلهأو كلذ نم ىسوم أربو هللا اهمصعف



 بازحألا ةروس م8 نورشعلاو يباثلا ءزجلا

 هوأرف هب رتتساو «هبوث ذحأف ىسوم هكردأف «ليئارسإ ئب نم الم نيب فقو ّئح

 هب يذوأ اممو .هاج اذ 2: اًهيِحَو هلآ َدنِع َناكَو ةيصخلا يف ةخفن يهو «هب ةردأ ال

 تضف مث هللا هج اق ةيدأ اه اةننق هدف :لجر لاقف امسق مسق هنأ دو انيبن

 هاور ."ربصف اذه نم رثكأب يذوأ دقل ىسوم هللا محري" :لاقو كلذ نم د5 يبا

 ْمُكَل َحلَصُي .اباوص 2: اًديِدَّس ًةلَوَق أوُلوُفَو هلل اوه ْأوُنَماَ َنيِذَلا ايي .يراحبلا
 دق

 يأ ا ولا ب اوي ا ا هه ا لل ا سلا 0 الل لا ع د و 6

 22: اميظع اًروف زاف دقف ءهلوسَرَو هللا عطي نمو مكبونذ مكل ٌرِفْغيَو اهلبقتي كلمعا
 . ؛باوغلا نم اهلعف يف امث اهريغو تاولصلا َدَئاَمَأَلآ اَمْْضَرَع نإ .هبولطم ةياغ لان ٠ تاي ا خص مله سل 3 .٠

 .ردقو هاج اذ ناك اذإ :هيحجو وهف ةهاجو هجوي هجو :لاقي .ةوعدلا باجتسم ناكو .ةلزنمو ردق اذ يأ :اهيجو

 عيمج كلذ يف لحدف ,ناسنإلا نيعي امم نوكي نأب هللا اضر هيف الوق هب دارملا :اديدس الوق (نيلامكلا ريسفت)

 يفو ءامكذ سايع نبا نع لقن اذك :اباوص (يواصلا ةيشاح) .هريغ نم متأ ريسفتلا اذهو «ةيلوقلا تاعاطلا

 ريغ نع افي بنيز ثيدح نم هيف اوضاخ امع مهيمن دارملاو ءلمعلاو لوقلا نم باوصلا :دادسلا :"سوماقلا"

 امو :هللا نهقطنأ ام دعب نلق .اهمامتب ةنامألا نلمحت :نهل انلق نأب :خلإ ةنامألا انضرع انإ .لوقلا ف لدعو دصق

 (نيلامكلا ريسفت) .نتبقوع نتأسأ نإو-«نكانبثأ نتتسحأ نإ :انلق ؟اهيف
 اهضرف ىلا ضئارفلا نم ةعاطلا ةنامألاب دارأ :اهثذ سابع نبا لاقف «ةنامألا هذه يف فلتخاو :خلإ اهريغو تاولصلا

 يفو ."بيطخلا" نم .هنع اوُكو هب اورمأ ام :ةيلاعلا وبأ لاقو .نازيملاو لايكملا يف لدعلاو نيدلا ءاضقو ثيدحلا

 .اهيف امم. ىلاعت هللا ةفرعم :لاق نم مهنمو ,فيلكتلا وه :لاق نم اهنم ؛ةريثك هوجو ةنامألا يف :"ريبكلا"

 رومألاو ةيعرشلا فيلاكتلا اهنأ :ىلوألا ةبترملا ءبتارم ثالث ىلع يهو «ةنايخلا دض ةنامألا :"نايبلا حور" يفو

 .ءادألا ةمزال ةنامألا نأ امك «دوجولا ةمزال اهنأل ؛ةنامأ تيمس اذلو ةيعرملا ةينيدلا

 ىلع ناسنإلا لضف امبو ءاهتجيتنو ىلوألا ةنامألا ةرمث يه يلا يحلإلا باذحنالاو قشعلاو ةبحما امكأ :ةيناثلا ةبترملاو

 ةقاشلا فيلاكتلاو ايالبلاو نحنا ىلع ةينبم تسيل مهتبحم نكل ةلمحلا يف ةبحما مهل لصح نإو ةكئالملا ذإ ؛ةكئالملا

 .ناسنالل الإ سيل يقرتلا ذإ ؛يقرتلا نوت بلا

 اذهو ءدحأ هكلمتي الف ؛ىلاعت قحلا تافص نم هنأل ؛ةنامألاب هام اذهلو .ةطساو الب يملإلا صضيفلا اهنأ :ةغلاثلا ةبترملاو

 - «ةيوهلا دوجو يف ءانفلاب كلذو ؛ةيلوهجلاو ةيمولظملاب اهيلإ راشملا ةيدوحولا بجحلا نع ج ورخلاب لصحي امنإ ضيفلا



 بازحألا ةروس مه نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 اقطنو امهف اهيف قلخ نأب ٍلاَبِجْلأَ ٍضَرألاَو ِتوَمَّسلآ ىَلَع باقعلا نم اهكرتو

 ناك مُهَنِإ هيلع اهضرع دعب مدآ ييسنإلا اَهَلَمحَو ابِم نفخ َنَفَفَشَأَو المح نأ تريب
 هيلع بترتملا "انضرع"ب ةقلعتم ماللا ُهَللأ بَدَعُيِل .هب 2 ٌالوُهَج هلمح ام. هسفنل اًموُلَظ

 بوتَيَو ةنامألا نيعيضملا تكرْشُمْلاَو ريك رْشُمْلاَو ِتَقِفَسُمْلاَو َنيِقِفَتُمْلا مدأ لمح

 .مهب /2) اميِحّر نينمؤملل اًروفَغ ُهَللآ َن , ةنامألا نيّدؤملا ِتَسَِؤُمْلآَو َنيِمْؤُمْلآ ىلَع هَل

 اذهو «ةيتافصلا ةبحملا ماقم نم قشعلا نإف ؛اهتياغو ةيناثلا ةبترملا ةجيتن ةبترملا هذهو .ةيبوبرلا ءاقبب ءاقبلاو -

 .اصخلم «ةيتاذلا ةيبوبحما ماقم نم ءانفلاو ضيفلا

 .امب نمقي ال نأ ةيشحو افوح كلذ نلقو ءاباقع الو اباوث ديرن الو لمعلاب انل ةقاط ال :نلقف :اهنلمحي نأ نيبأف

 لاقف «هيلع اهضرع دعب مدآ "ناسنإلا اهلمحو" .اهلمح نم نعنتعي مل نهمزلأ ولو ءامازلإ ال ارييخت نهيلع ضرعلا ناكو
 «بر اي :لاق ؟اهيف امي ذخآ تنأ لهف ءاهنقطي ملف لابجلاو ضرألاو تاوامسلا ىلع ةنامألا تضرع نإ :مدآل هللا

 ام ردق الإ ةنحلا ف ثكم امف :لاق ءاهيف امم اهتلمح :لاق ءتبذع اهتعيض نإو ترحأ اهتلمح نإ :لاق ؟اهيف امو

 ناك ام :اضيأ دهاجم نعو مذ سابع نبا نع ريرح نبا هاور «ةنحلا نم سيلبإ هجرخأ يح رصعلاو راكبإلا نيب
 (نيلامكلا ريسفت) .رصعلاو رهظلا نيب ام رادقم الإ ةنحلا نم جرخي نأ نيبو اهلمحي نأ نيب
 متاح يبأ نبا هلقنو ,فلسلا رثكأو نيعباتلا نم ةعامجو م سابع نبا لوق اذه :ةنسلا يحم لاق :خل! ناسنإلا اهلمحو

 نأ ءاملعلا ضعبو جاجزلا ركذو ءاضيأ امرين سابع نبا نع ريرح نبا هاورو «دهاحبو لتاقمو يرصبلا نسحلا نع
 .ضئارفلاو ةعاطلا مدآ نيب قح يفو «هتدارإو هللا ةئيشم.دايقنالاو عوضخلا لابحلاو ضرألاو تاوامسلا قح يف ةنامألا

 ةنامألا لماح نالف :لاقي ءاقدهع نم جرح امو ءاهنم شخي ملو ةنامألا نيدأ :اذه ىلع "اهنلمحي نأ نيبأ" نيعمو

 :"سوماقلا" ٍفو .سنجلا رابتعاب ةيلوهجلاو ةيمولظلاو .كلذ لثم نسحلا نع لقنو ءاهبحاص ىلإ اهيدؤي ال يأ اهلمتحمو
 (نيلامكلا ريسفت) .قفانملاو رفاكلا انهه ناسنإلاو «ناسنإلا افاحو اهنخي يأ "اهنلمحي نأ نيبأ"

 ملظلاب دارملا نأ مهف هيف فقوت نمو «ءايبنألا نم حودمم ملظلا اذهو ءاهايإ هباعتإ امإ هملظب دارملا :هسفنل امولظ

 بيدأتلاك «ةجيتن هنإ ثيح نم لمحلل ليلعت :خلإ هللا بذعيل (لمجلا ةيشاح) .عرشلا دح ةزواحب يهو «هتقيقح
 يطعأ هنيي تكلم امو هلهأ اهمّلعو بازحألا ةروس أرق نم و لاق (يواضيبلا ريسفت) ."اييدأت هتبرض" يف برضلل
 ةمكحو .تاماركلا عاونأب مهمركأو مهياثأ ثيح يأ :مهي اميحر (دوعسلا يبأ ريسفت) .ربقلا باذع نم نامألا

 هلمح ىلع ردقت مل اميظع ارمأ نولمحتم مهنأ اوفرعيو «ةبهأ ىلع اونوكيل ؛ةنامألا مدآ لمحت نم لصح امم. ةمألا رابخإ

 (يواصلا ةيشاح) .الوهج امولظ ناك هنإ :موصعملا قح يف ليقو «لابحلاو تاوامسلاو ضرألا
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 ةيأ نوسمحو سمخح وأ عبرأ فون لعل انوا نول كرر الإ يكف ايضا رو

 ميح رْلأ نمحرلا هللا مسب

 فصولا وهو نوفا توبت نم هنومضك.ءانثلا هب دارملاو «كلذب هسفن ىلاعت دمح ُنَمَْلا

 ىف ُدمَحْلآ ُهَلَو اديبعو اقلخو اكلم ِضَرَألآ ىف امَو ِتويمَّسلا ىف ام دُهَل ىزذلا هلل ليمجلاب

 هقلخب تو ريب هلعف يف ٌديكحللاَوهَو ةنجلا اولحد اذإ هؤايلوأ هدمحي ءايندلاك ةّرجألا

 ُلِزْنَي اَمَو هريغو تابنك اب حر اَمَو هريغو ءامك ٍضَرَألا ىف لخدي ّجلَي ام ُملْعَ
 ُميِحّرلآ َوهَو هريغو 0 نم ايف يي دراما هريغو قزر خريف ءامسشلا - رم

 رطملاو كلل

 قلو مق ةمايقلا 'ةَعاَصلأ ايضا اور ويدلا لاف مهل () وفقلا هئايلوأب

 00000 أدتبم ربح عفرلاو ,ةفص 006 يملأ لع ف نا

 ؛ةرخآلا يف ال دمحلا هيف بجيف ؛فيلكت راد هنأ ريغ ءايندلاك هناحبس هلل اضيأ ةرخآلا يف ةمعنلا ذإ :ايندلاك

 ميظعلا رحألا نم اولان امم اذذلتو معنلاب ارورس ةنحلا يف :هؤايلوأ هدمحي (نيلامكلا ريسفن) .فيلكتلا مدعل

 .(7 4 :رطاف) 4(َنّرَحْلا اع تيهذأ دل ُدْمَحْلال «(ا/ ؛ :رمرزلا) ُهَدْعَو اَنقَدَص يذلا دب دْمَحْلا :مهلوقب

 (نيلامكلا ريسفت) .روذبلاو نئافدلاو تاومألا نم هريغو ءامك يأ :لخدي (نيلامكلا ريسفت)

 ؛اهيلإ جرعي ام :]قي ملو :اهيف (نيلامكلا ريسفت) .اورضح اذإ تاومألاو ءاملاو نداعملاو ناويحلا نم يأ :هريغو

 «تاوامسلا دنع فوقولا مهفل ءاهيلإ جرعي امو :لاق ولف «ةياغلل "ىلإ" ةملك نأل ؛ةحلاصلا لامعألا لوبق ىلإ ةراشإ

 ُمِلَكْلا دَعْصَي ِهْيلإإ8 :بيطلا ملكلا يف لاق اذهلو ؛اهيف هنكمتو هدوعصو اهيف هذوفن مهفيل ؛اهيف جرعي امو :لاقف

 (بيطخملا ريسفت) .لوصولا قوف ةبترم الو يهتتملا وه ىلاعت هللا نأل ؛(١٠١ :رطاف) بيلا
 فصولا اذمي ىلاعت هفصو ف ةمكحلاو ؛ديكأتلل ةيوقت "بيغلا ملاع" :هلوقو .درلل اديكأت مسقلاب ىتأ :يبرو

 لحدأ نم ةعاسلا نأل ؛تافصلا نيب نم هذه هفصو :بيغلا ملاع (يواصلا ةيشاح) .هيلع مسقملا نأشب مامتهالا

 «'يبر'“ل ةفص ميملا رحب مصاعو ورمع وبأو ريثك نبا أرق يأ :ةفص رجلاب (نيلامكلا ريسفت) .ةيفخلا يف تابيغملا
 «رجلاب "مالع" ةءارق فو :هلوقو .رماع نباو عفان هأرق «بيغلا ملاع وه :هريدقت يأ ءأدتبم ربخ "عفرلاو" :هلوقو

 .ميملا ضفحخو ةددشم فلأو ةددشم مالب نيعلا دعب يئاسكلاو ةزمح ةءارق يأ
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 ٍتاوَمّسلَآ يف ةلمن رغصأوَّرَذ نزو ُلاَقَثِم ُهْنَع بيغي ُبْعَي اَل رجلاب 'مالع" :ةءارق يفو
 هل

 حوللا وه وه ؛نيب (ع) ٍنيُِم يستكح ىفالإ ردا لو كلذ مرقص و ضوألآ ىلا

 ٌفزرَو ٌةَرِفَغُم م كىليتلوأ تحلل اوُلِمَعَو أونماَد يذلا اهيف َرَجَيَل .ظوفحلا
 ةعاسلا -

 نس حج -

 ةءارق يو نيزجدعم نارقلا اَنَتبَياَء لاطبإ ىف َوُعَس َنيِذّلآَو .ةنحلا ف نسح ) ٌميرك

 نأ مهنظل ؛اننوتوفيف انل نيقباسم وأ انزجع نيرّدقم يأ "نيزحاعم" :قأي اميفو انه

 ا و ,ملؤم 2 يل باذعلا ءّيس رْجَر نّم ُباَذَع مه كيلو باقع الو ثعب ١

 ةداتق هرسف اذك رامسلل

 (نيلامكلا ريسفت) .دعبو باغ اذإ بزعي بزع :لاقي «هنع بيغي :ءازلا رسكب يئاسكلا ةءارق ف وه :بزعي ال
 قسنلا :يناثلاو ."باتك يف الإ" ربخلاو «ءادتبالا :امهدحأ ,ناهجو هيفو ."ربكأو رغصأ" عفر ىلع ةماعلا :خإ رغصأ الو

 نيبم باتك يف هنكل :لاق هنأك ."بزعي ال" يف يفنلل اديكأت "باتك يف الإ" :هلوق نوكيف اذه ىلعو ."لاقثم" ىلع

 :امهدحأ ؛ناهجو هيفو «نيئازلا حتفب اضيأ عفانو ورمع يبأ نع يورو شمعألاو ةداتق أرقو .لاحلا لحم يف نوكيو
 نم رغصأ الو" :هلوقو ؛"ةرذ" ىلع قسنلا :ينانلاو "باتك يف الإ":هلوق ربخلاو ءاهعم اهمسا نيب «ةئربتلا "ال" يه "ال" نأ

 .اضيأ "بزعي ال" هنم رغصألا لب ديدحتلل ركذي مل "لاقثم" نأ ىلإ ةراشإ "كلذ

 ناك امل :باوجلاف ؟ربكألا ملعي نأو دب ال ةرذلا نم رغصألا ملع نم نإف ؛ربكألا ركذ ىلإ ةجاح يأف :ليق نإف

 اههفوكل ؛رئاغصلا تبثي هنأ مهوتم مهوتل ؛رغصألا ىلع رصتقا ولف «باتكلا يف رومألا تابثإ نايب دارأ ىلاعت هللا

 ربكألا نإف ؛كلذك سيل باتكلا يف تابثإلا :لاقف «هتابثإ ىلإ ةجاح الف ءىسني الف ربكألا امأو ,نايسنلا لحم
 لسا ةيشاح) .اضيأ هيف بوتكم

 ,ناهحو هيف زوجي :خ! اوعس نيذلاو .هل اليلعت "مكنيتأت"ب قلعتم ماللا نأ ىلإ "اهيف" ةدايزب ريشي :اهيف يزجيل

 ءاوعس نيذلا يرجيو يأ هلبق "نيذلا" ىلع فطع هنأ :ياثلاو .هربخ هدعب امو "كئلوأ"و ءأدتبم هنأ :امهرهظأ

 (لمجلا ةيشاح) .نيفطاعتملا نيب اضرتعم هزيح يف امو هلبق يذلا "كئلوأ"و ءافنأتسم هدعب "كئلوأ" نوكيو

 نوزجعي مهنأ نيلمؤم :ئععملاو ءبترم رشنو فل :انزجع نيردقم .ريثك نباو رمع يبأل زاجعإلا نم :نيزجاعم

 (يواصلا ةيشاح) .نآرقلا لاطبإ ف مهيعس ببسب ؛انلوسر
 هقباس :انالفو «هيلإ لصي ملف بهذ :نالف زحاع :"سوماقلا" يف .ىرخألا ةءارقلا ىلع ريسفت :انل نيقباسم وأ

 ىلإ مهوريصيل ؛مهنوعناميو مهفولتاقي «ءايلوألاو ءايبنألا نيزجاعم يأ ؛"نيزجاعم" :ىلاعت هلوقو ءهقبسف هزجعف

 (نيلامكلا ريسفت) .اننوزجعيل مهنأ نيناظ وأ نيقباس نيدناعمو «ىلاعت هللا رمأ نع زجعلا
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 لهأ اونمؤم َملِعْلا اوُتوُأ َنيِذَلا ملعي ىَرَيَو ."باذع" وأ "زجر"ل ةفص عفرلاو رحلاب
 صفحو ريثك نبال

 وه: نارقلا هيأ كتر نم الإ لزنأ ئزلا هباحصأو مالس نب هللا دبعك باتكلا

 .ةدومحملا ةزعلا يذ هللا يأ 5 : ٍديِمَحْلا زيزعلا قيرط ٍطرِم ىلإ ىِدَهَيَو قَحْلا لصف
 كرت ٠ يلوعفم نيب

 كونك كد نع لَه :ضعبل بجعتلا ةهج ىلع مهضعب لاق يأ أوُرَفك َنيِذّلأ َلاَقَو
 قلَخ ىف ٌمُكَنِإ قيزمت نيعمِقّرَمُم لك متعطق رقم اذإ مكنأ ا ع

 ردصم مسأ هنأ يعي
 ا ا و زيكا ماوس هوس م ماهظعسالل ةريملا ةعنب قرفأ 2: ٍديِدج

 هتءارق حصي "ملعي" :حراشلا لوقف «عوفرم وهف فنأتسم وأ ءبوصنم وهف "يزجي" ىلع فوطعم :خلإ ىريو

 نيب طسوتم لصف ريمض يأ "لصف وه" :هلوقو ءلوأ لوعفم "لزنأ يذلا"و «لعاف "نيذلا"و .نيهحولاب

 :"باهشلا' يفو .ايداهو اقح هنورم يأ «يناثلا لوعفملا ىلع فوطعم "يدهي"و «ناث لوعفم "قحلا"و «نيلوعفملا
 "ديمحلا زيزعلا" :هلوقف "هللا" وأ "لزنأ يذلا" ريمض امإ هلعافو فنأتسم هنأ :اهدحأ ءهجوأ هيف "يدهيو" :هلوق

 ىلع لعفلا فطع ؛هيلع فوطعم هنأ :ثلاثلا .يدهي هنإو :ريدقتب "قحلا" ىلع فوطعم هنأ :ىناثلا .تافتلا

 (لمحجلا ةيشاح) .يدهي وهو :ريدقتب لاح هنأ :عبارلا .مسالا

 ."بيطخلاو حورلا" نم «لوألا لوعفملا وه "لزنأ يذلا" :هلوقو .”"ىري"ل ناث لوعفم هنأ ىلع بصنلاب :قحلا

 :هريغ ةرابعو ."اذإ" يف لماعلا ىلإ ةراشإلا هضرغ نإف ؛دوصقملاب فاو ريغ "مكنأ" هريدقت :للإ متقزم اذإ مكنأ

 ردقم. بوصنم "اذإ" :"متقزم اذإ" :هلوق :"نيمسلا" ةرابعو .حضوأ ناكل اذكه هرّدذق ولو «مئتقزم اذإ نوثعبت مكنأ

 نأل ؛"مكعبني" لماعلا نوكي نأ زوجي الو «هيلع "ديدح قلخ يفل مكنإ" ةلالدل مكقيزمت تقو نورشحتو نوثعبت يأ
 نأل ؛ديدح لاح الو ,فاضملا يف لمعي ال هيلإ فاضملاو هيلإ فاضم هنأل ؛"متقزم" الو ءتقولا كلذ عقت مل هيبنتلا

 اطرش اهانلعج نإف ءاضحم افرظ "اذإ" انلعج اذإ اذه ,هزاجأ فرظلا يف عسوت نمو ءاهلبق اميف لمعي ال "نإ" دعب ام

 .روهمجلا دنع "اذإ" يف لماعلا وهو ,نوثعبت يأ اردقم اًباوج ناك

 دكأ مث «نوثعبت متقزم اذإ مكل لوقي :ئيعم يف هنأل ؛'مكئبني"ل ةلومعم نوكت نأ لمتحي ةيطرشلا ةلمحلاو :خيشلا لاق
 «نيلوعفملا دسم داس "مكئبني" ل اقلعم "ديدج قلخ يفل مكنإ" نوكي نأ لمتحيو «"ديدح قلح يفل مكنإ" :هلوقب كلذ

 حيحصلاو ءاقابو "ملعأ" يف قيلعتلا موق عنم دقو «ضارتعا طرشلا ةلمجف اذه ىلعو «"نإ" تحتفل ماللا الولو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةطساولا ىلع لدي الف بذكلا نم صمخأ ءارتفالا :ىرتفأ (لمجلا ةيشاح) .هزاوج
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 هب ليخت نونح ُةَنِح وب مأ كلذ يف اًبذك ِهّلآ ىَلَع «ءلصولا ةزمه نع امي ينغتساو

 ىف باسحلاو ثعبلا ىلع ةلمتشملا ةرخالاب َنوُنِم هوي ال نيدلا لب :ىلاعت لاق ءكلذ

 َنْيَب ام ىلإ اورظني . لقا .اقدلاب ىف وكلا نعي نوكأ ٍلَلَصلاَو كر

 مهب فب ام نإ طرا وءامقلا م مهتحت امو مهقوف ام ِمُهَفلَخ اَمَو َمِهيِدَيأ

 هءارق يفو ير[ سي ةعطق :اهحتفو نيسلا نوكسب اًفَسك َحِيَلَع طقس ْوَأَضَرَأْلآ

 ,هبر ىلإ عحار 2: :؟بسيُم ِدبَع لكُل هي ٌيئرملا كلذ ىف َّنِإ ءايلاب ةثالثلا لاعفألا يف
 ”طقسنو فسخنو أشن

 اباتك و ةوبن 0 َدَقْلَو .ءاشي امو ثعبلا ىلع هللا ةردق ىلع لدت

 ؛لابحلا لحم ىلع افطع بصنلاب َريَطلآَو حيبستلاب ُدََم يعّجر وأ َلاَبجََي :انلقو
 ك5” .نيجعلاك هدي يف ناكف 2 >: َديِدَحْلآ ُهَل اَنَلَأَو هعم حيبستلل اهانوعدو يأ

 انيل هانلعج يأ

 0 > اهل م

 :"نايبلا حور" يفو (بيطخلا ريسفت) .الصوو ءادتبا ةزمحملا هذه تبثت كلذلف ؛اهلجأل فذحت اهإف :اهي ينغتساو

 «بجعتلاو راكنإلل ةروسكملا لصولا ةزمه ىلع ةلخادلا ةحوتفملا ماهفتسالا ةزمهي "ىرتفا" "ىرتفأ" لصأو

 (نيلامكلا ريسفت) .همهوو هلايخ يف عقوي يأ :ليخت .سبللا مدع عم ًافيفخت لصولا ةزمه تفذحف

 سوماقلا" نع مدقت امك ,ةعطق نعم. ةفسك عمج فّسِكو فسك نم الك نأل ؛اعطق :لوقي نأ ىلوألا :ةعطق

 7 نم ناكو هدابع نم بيني نم ىلاعت ركذ امل 4 دواد انيتآ 0 (لمجلا ةيشاح) .مورلا ةروس يف

 "دواد انيتآ دقلو" :ىلاعت هلوقب هركذ ء ١( ؛:ص) «َباَنأَو ًاعكاَر َنَحَو ُهّبَر َرْفْغَتْساَفل :هبر لاق امك التِلَع دواد

 ."انلق" رامضإب "انيتآ" نم لدب "يبوأ لابج اي" :هلوق نأ ىلع ةراشإ :انلقو (بيطخلا ريسفت) .ةيآلا

 (اصخلم نايبلا حور) .هيقفاو يأ ةرم دعب ةرم يحبسو حيبستلا هعم يعجر :ىيعملاف ءتوصلا ديدرت :عيجرتلا :يعجر
 ريطلاو لابخلا يأ :اهانوعد .بصن عضوم يف ىدانم لك نأل ؛اريدقت بوصنم هنأل ؛لابحلا لحم ىلع افطع :بصنلاب

 نأ "لابحلا حبست" نيعم :"كرادملا" يفو .اكاردإ اهيف قلخ ىلاعت هنأ ىلع ةلاد عرشلا لوصأ نإف ؛ةقيقح هعم حبست

 ريطلاو لابخلا يف رصحنم بيدأتلا سيلو :ليق .حبسملا نم عمسي امك اهنم عمسيف ءاحيبست اهيف قلخي هللا

 امهريغف ءايشألا هذه هتقفاو اذإف «ةقفاوملا امهنم دعبتسي روفنلل رويطلاو ,دومجلل روخصلا نأل ؛ركذلاب اهصخ نكل
 (نيلامكلا ريسفت) .ةقرطم ةبرض الو ران ريغ نم ءاشي ام هنم لمعي :نيجعلاك (نيلامكلا ريسفت) .ىلوأ
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 م نع : 1 0 . 2 0 ءانأه

 1 رس رض
 ضع
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 هقلح بسانتي ثيحب هلعجا يأ ادارس 0 ليق «عوردلا جسنب يأ ِدّرَّسلا

 ايرحيحو .هب مكيزاحأف ع را ا ل ع طوف لا يأ أوُلَمَعَأَو

 ئعم. ةودغلا ِس اهريس اَهوُدَغ رخست :ريدقتب عفرلاب ةءارق فو َحيِرلآ ةيلمل

 هتريسم يأ ُدْبَ بورغلا ىلإ لاوزلا نم اهريس اَهُحاَوَرَو ٌرْبَس لاوزلا ىلإ حابصلا
 دص ه

 ءءاملا يرجك نهيلايلب مايأ ةثالث تيرجأف «ساحنلا يأ رظقلا َنْيَع هَل انبذأ اَنلَسْأَو

 0 ام عزل مق ووو و اخم عو ةوعأ :«ناميلس يطعأ امث مويلا ىلإ سانلا لمعو

 نونثيف ؟دواد يف نولوقت ام :سانلا لأسيف ءاركنتم جرخي ليئارسإ نيب ىلع كلم نيح هلع ناك :اولاق :خلإ لمعا نأ

 :لاقف ءاهنع هلأسف «هيف ةلصح الول لحرلا معن :لاقف هتداع ىلع هلأسف «يمدآ ةروص يف اكلم هل هللا ضيقف «هيلع

 ام هل ببسي نأ هبر لأس كلذ دنعف «هلئاضف تمتل هدي لمع نم لكأ ولو «لاملا تيب نم هلايع معطيو لكأي هنألا

 وأ مهرد فالآ ةعبرأب اهعيبيو اعرد عنصي موي لك ناكف ,عوردلا ةعنص ىلاعت هملعف «لاملا تيب نع هب يغتسي

 (نايبلا حور) .ءارقفلا ىلع قدصتي يقابلاو نيفلأ هلايع ىلعو هيلع قفني «فالآ ةتسب
 ةعبرأب عردلا عيبي ناكف ءاهذفختا نم لوأ وهو «ماتلا ليوطلا :تاغباسلاو .ردقم فوصوم هيف نأ ديري :خإ اعورد

 م ا ا :للإ هلعجا [افنآ قبس امك] ... هسفن ىلع اهنم قفنيف «فالآ

 . "بيطخلا" ل م ا ل ءمهسلا اهنم ذفني الثل ؛ةقيض

 (نيلامكلا ريسفت) ."ةرحسم حيرلا ناميلسلو" :ريدقتب وأ ؛لوهجملا ةنزب :رخست ريدقتب
 ىلإ لاوزلا نمو ؛دجْملا رئاسلل رهش ةريسم لاوزلا ىلإ ةادغلا نم اهريس :نيعملاو «ربخو أدتبم :خإ اهودغ

 ءرهش ةريسم امهنيبو ءرخطصإ ف ليقيف ءقشمد نم ودغي ناميلس ناك :هكلم نسحلا نع .رهش ةريسم بورغلا
 طاسبلا لمحت تناك حيرلا نأ مدقتو .عرسملا بكارلل رهش ةريسم امهنيبو «لبابب تيبيف رخطصإ نم حوري مث

 (يواصلا ةيشاح) .هريست ءاحرلاو طاسبلا علقت فصاعلاف ءاهيلإ هجوت ةهجح يأل هشويجب
 (نيلامكلا ريسفت) .هيف نانوكي لب ءرهشلا سفن اسيل حاورلاو ودغلا نأل ؛فاضملا ردق امنإ هريس تقو يأ :هتريسم
 (نيلامكلا ريسفت) .نميلاب كلذ ناكو «ءاملا عوبن هنم عبنف «هندعم نم هل هلاسأو «ساحنلا :رطقلا :ساحنلا يأ

 اهيطعأ يلا ةماركلا نم يأ «ريخ "ناميلس ىطعأ ام" :هلوقو ءأدتبم "سانلا لمع" :هلوق :خلإ سانلا لمعو

 (لمجلا ةيشاح) .اهريغب الو رانب ال ءالصأ نيلي نكي مل ناميلس لبق هنأل ؛الصأ ساحنلا نال ام اهالولو «ناميلس
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 دص

 2 نيب 05 8 5-5 07 50 ع 0 2 رص رع اس يجر رق نس ب ع 2-00-0005 0 5

 هل اَنِرْمأ نع ّمُِم لدعي غزي نمو 6 رمأب نذإب هيدي نيب لمعي نم نجلا َنِمَو

 كلم هبرضي نأب ايندلا يف :ليقو «ةرخآلا يف رانلا ع9 ٍريِعَّسلا باَدَع ْنِم هقذُت هتعاطب
 2ع 1 لوا دي ا نا > *. ق4 رن ف 8 '

 جاجزو ساحن نم روص يأ ءيشب هتلثم ءيش لك وهو :لاثمت عمج ليِثدمتو جردب

 عمج ٍباَوَيلك 000 عمج ٍناَفِجَو :هتعيرش ْف امارح روصلا ذاختا نكت ملو ؛ماخرو
 ضيبألا رجحلا ءارلا مضب

 0 تيار ٍروَدِقَو اهنم نولك أي لحجر تفل اعلا ىلع عمتجي «ريبك ضوح يهو :ةيباح ١ هَ 1 0 ا ءلأ س2 . م
 اهيلإ دعصي «نميلاب لابحلا نم ذختت ءاهنكامأ نع كّرحتت ال مئاوق اهل «تاتباث

 5316 مكاتآ ام ىلع هل اركش هللا ةعاطب َددْواَد َلاَء اي ْأَوُلَمَعَأ :انلقو مولسلاب
 ع

 نأو ."لمعي نم نجلا نم" يأ «هلبق رورحملاو راجلا هربخو «ءادتبالاب اعوفرم نوكي نأ زوجي :هيدي نيب لمعي نم
 ىلع فوذحم. وأ «ردقملا اذه قلعتم "نحلا نم"و «لمعي نم هل انرخسو يأ ردقم لعفب بصن عضوم يف نوكي
 نب لك َنيِطاَيَسلاَو :ىلاعت هلوق نم ص ةروس يف ام يناثلا لامتحالا ديؤيو (نيمسلا ريسفت) «نايب وأ لاح هنأ
 (لمجلا ةيشاح) .هب حرصملا "انرخس"ب بوصنم كانه هنإف (”7:ص) 4 ٍصاّوعَو

 هعم ناك هنأ يدسلا نع يور :هبرضي نأب (نيلامكلا ريسفت) .طرش يهو ءءادتبالاب عفر "نم" :غزي نمو
 (نايبلا حور) .رانلاب هتقرحأ ةبرض هاري ال ثيح نم هبرض يحلا هيلع ىصعتسا املك ءران نم طوس هديب «كلم
 .ةلآلا مسا نم ةلوقنم تسيلو «ةغلابملا غيص نم بارحمو «هتيامح يف هريغ براحب هنأب هبحاص مساب يمس :بيراحم

 .ةاقرملا يهو «ةحرد يف ةغل مضلاب هحرد :"حارصلا" يف «ةحرد عمج :جردب (نيلامكلا ريسفت)

 دعصي نأ دارأ اذإف ,هقوف نيرسنو هيسرك لفسأ يف نيدسأ هل اولمع مهنأ :يور «رويطلاو عابسلا روص يأ :ليثامتو
 (كرادملا ريسفت) .ذئنيح احابم ريوصتلا ناكو ءامهتحنحأب نارسنلا هلظأ دعق اذإو ءامهيعارذ هل نادسألا طسب

 ناك الوأ روصلا ذاختا نأ ملعاو ؟ناميلس نم اهذاختا قيلي فيكف ؛مارح روصلا ذاختا نإ :لاقي امع باوج : نكت ملو
 (يواصلا ةيشاح) .دابعلا ىلع اهذاختا هللا مرح هللا نود نم دبعت ةحلآ اهذاختا ببسب دصقملا ءاس املف ءنسح دصقمل
 .هتيب لهأو ناميلس :ليقو ءهسفن دارملا :دواذ لآ .دعصملا ءملس عمج :ملالسلاب

 .هدسم اهدسل ؛"اركش" اهوحنو ةالصلا تيم ,ةعاطلا اولمعا يأ هب لوعفم هنأ :اهدحأ ,هحوأ هيف زوجي : اركش

 - . .ركش لمع اولمعا وأ ,مكلمعب اركش هركشا :ليق هنأك "اولمعا" نيعم نم ردصم هنأ :يناثلا
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 505 7 .اتيم الوح هاصع 0 امئاق 57 تاق د ناميلس

 ْحُهَد ام اتيم ّرخف هاصع َةَضَرَألا تلكأ يح هتوم. رعشت ال ءاهقداع ىلع ةقاشلا لامعألا
_ 0 

 را اهتلكأ -لوعفملل ءانبلاب- ةبشخلا قمرا ردصم ٍضَرَألآ ا دما -هتوم ىلع

 دص

 اًنلف اي رجزيو درطي : اسنان اهنألا 0 لاي هكرتو ةزمهلاب ناش كحد

 6 ل خا اكو الدو عع و تول دو نأ جت (ةففخم أ مش فشكلا ُنِلأ ِتَتَِّيَبَت اتيم َرَح

 نايس طقم

 بوصنم هنأ :سماخلا .نيركاش يأ لاحلا عقوم عقاو ردصم هنأ :عبارلا .ركشلا لجأل يأ هلجأل لوعفم هنأ :ثلاثلا -

 (نيمسلا ريسفت) .اركش المع اولمعا :هريدقت ردصمل ةفص هنأ :سداسلا .اركش اوركشاو :هريدقت ؛هظفل نم ردقم لعفب

 اذهل هرابتعا هجو ام لّمأتي :لوعفملل ءانبلاب .رحؤم أدتبم "روكشلا"و هل ةفص "يدابع نم"و مدقم ربح :ليلقو

 موقي يذلا ئعملا هب دارملا نوكي نأ هيلإ اهتفاضإ نم رهاظلاو هيلإ ةفاضم "ةبادلا" نأ عم «لوعفملل ئبملا نم ردصملا

 .لمأتيف «ةبشخلا لكأل ةلعافلا يه اهنأل ؛لعافلل ئبملا ردصم وهو ءامب

 "ضرألا ةباد"ب دارملاو «ةفورعملا ضرألا امي دارملا نأ :امهرهظأ ءناهجو "ضرألا ةباد" يف :"نيمسلا" فو
 يأ اضرأ اهضرأت ةبشخلا ةبادلا تضرأ :كلوقك ردصم "ضرألا" نأ :ياثلاو .بشنخلا لكأت ةبيود :ةضرألا

 الكأ لكأت يأ رسكلاب تضرأف اضرأ اهضرأت ةبشخلا ةبادلا تضرأ :لاقي ؛لكألا ةباد :ليق هنأكف ءاهتلكأ

 :ليقو 52 سابع نبا أرق ءارلا حتفبو ءردصملا نيع حتفب ءاعدج وه عدجف اعدج هفنأ تعدخج :هوحنو حتفلاب

 ةبادلا نأل ؛صاخلا ىلإ هانا ةفاضإ باب نم نوكي اذه ىلعو «ةضرأ عمج وه لب ءاردصم سيل حتفلاب ضرألا

 (لمجلا ةيشاح) .باودلا نم اهريغو ةضرألا نم معأ

 (نايبلا حور) .درطيو رجزيو ءيشلا اهي رحوؤي اصعلا نأل ؛تقولا يف ريخأتلا وهو أسنلا نم "هتأسنم" :هلوقف :هاصع

 ءالوعفم هدعب امو هلعاف ”نجلا"و «فرع ئععمب ايدعتم "تنيبت" لعجي دق ءمهيلع رمألا سابتلا دعب نجلل يأ :مهل فشكنا

 هدعب امو هلعاف "نجلا"و «َرِهظ ئيعمب امزال لعجي دقو .باذعلا يف اوثبل ام بيغلا نوملعي اوناك ول مهنأ نحلا تفرع يأ

 تنيبت :د دوعسم نباو سابع نبا ةءارق هديؤيو .سنإلاو نحللا لهج رهظ يأ هلهج ديز نيبت :لوقت امك «هنع لدب

 هجولا ىلع ظفللا يعم لصاحلا انابي نوكي نأ لمتحي "مهل فشكتا" :رسفملا لوقف .بيغلا نوملعي نمللا ناك ول نأ سنإلا
 .سانلل "مهل" يف ريمضلاو «ريخألا هجولا ىلع هل انايب نوكي نأ لمتحيو «نجلل "مه" يف ريمضلاو «لوألا
 - «ناميلس ىلإ هب ىصوف «همتي نأ لبق تامف ءىسوم طاطسف عضوم يف سدقملا تيب ءانب سسأ ةتِلع دواد نأ يور
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 ىف أوُببَل ام ناميلس توم نم مهنع باغ اه هنمو َبيَعَلَآ َنوُمَلَعَي وُناَك َوَل مهأ يأ
 َملعَو .بيغلا ملع مهنظ فالح هتايح مهنظل ؛مهل قاشلا لمعلا (إ نيِهمْلا باَّذَعْلا

 َناَك َدَقَل .الثم ةليلو اموي هتوم دعب اصعلا نم ةضرألا هتلكأ ام باسحب ةنس هنوك

 نميلاب ٌمِهِتَكَسَم ىف برعلا نم مهل دج مساب تيم ةليبق - همدعو فرصلاب -ِاَبَسِل
0 

 5 م 5 - 2 000 5 5 0 ل

 ”5ظه هلامشو مهيداو نيعي نع ِلامِشَو ٍنيِمي نع لدب ناتج هللا ةردق ىلع ةلاد ةياَء
 35 5 اع

 موعد لطبيلو «هنم اوغرفي ىح «هتوم مهيلع يمعي نأ لأس هبر هملعأو هلحأ اند املف .همامتإب نيطايشلا رمأف -

 وهو هحور ضبقف ءهاصع ىلع ائكتم يلصي ماقف «باب هل سيل ريراوق نم احرص هيلع اونبف مهاعدو «بيغلا ىلع
 .يضاقلا ركذ اذك ءاتيم رخف ةضرألا هتلكأ نح كلذك يقبف ءاهيلع عئكتم

 ةتبان ةرجش ىأر هالصم يف ماق اذإ هللا ين ناميلس ناك ءاف#ُذ سابع نبا نع بطلا يف ميعن وبأو مكاحلا ىورو

 وه امنيبف «ءسرغ سرغل ناك نإو ءبتك ءاودل ناك نإف ءاذكو اذكل :لوقيف ؟تنأ ءيش يأل :لوقيف هيدي نيب

 :تلاق ؟تنأ ءيش يأل :لاق «بونرخلا :تلاق ؟كمسا ام :لاقف «هيدي نيب ةتبان ةرجش ىأر اذإ اموي يلصي

 «بيغلا نوملعي ال نجلا نأ سنإلا ملعت ىح يوم نجلا ىلع معأ مهللا :ةتلع ناميلس لاق «تيبلا اذه بارخل

 ةضرألا هتلكأ ام باسحب ةنس هنوك ملعو .تناك ثيح ءاملاب اهيتأت تناك ةضرألا هتلكأف ءأكوتف اصع اهتحنف

 تام نيح اكتلَع هنأ نامزلا كلذ ين ىلإ يحولاب ملعلا م لصح ام دعب كلذ ناكو ءاموي هتوم دعب اصعلا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .نامزب هدعب وأ هتوم لبق ةبادلا ئدتبي نأ زوجيف الإو «ةأسنملا لكأي ةضرألا أدتبا

 تام دق هودجوف كلذ ىلع اوبسحف «ارادقم ةليلو اموي تلكأف ءاصعلا ىلع ةضرألا اوعضو يأ :خلإ ةنس هنوك

 عبرأل سدقملا تيب ةرامع ءادتباو «ةنس ةرشع ثالث نبا وهو كلمو «ةنس نيسمخو اثالث هرمع ناكو .ةنس ذنم

 «برعلا نم مهل دج مساب تيم ةليبق .ريثك نبال همدعو .رثكألل :فرصلاب (يواضيبلا ريسفت) .هكلم نم نيضم
 (نيلامكلا ريسفت) .ناطحق نب برعي نبا بجشي نب أبس وهو
 ربخن وأ 2"ةيآ" نم :لدب ."يواضيبلاو فاشكلا" نم «لامشو نيمي نع نيتاسبلا نم نيتعامج دارملاو :ناتنج

 ,مهدلب نيمي نع ةعامج :نيتاسبلا نم نيتعامج دارأ :يرشخمزلا لاق «هلامشو هنكسم نيب نع وه يأ فوذحم

 نيتاسب نوكت امك «ةدحاو ةنج اهنأك امهماضتو امهبراقت يف نيتعامجلا نم ةدحاو لكو ءاهحلامش نع ىرحخأو

 ةنلا نأل ؛ةعامجلاب هلوأ امنإ هنأكو .هلامشو هنكسم نيب نم مهنم لحجر لك يناتسب دارأ وأ «ةرماعلا ضرألا

 (نيلامكلا ريسفت) .يداولا باعيتسا ا نكمي ال ةدحاولا
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 هدب اني ضرأ 2 ةمعنلا نم مكقزر ام ىلع هَل وُرْكَسآَو َمُكَيَر ِقْزَر نِم أوُلك :مهل ليقو

 رهو «ةيح الو برقع الو ثوغرب الو ةبابذ الو ةضوعب الو خابس اهيف سيل ٌّةّبْيَط
 مع اوقد

 نع أوْضَرَعَأَف /20ُروُفَع تر هّللاَو اهئاوه بيطل ؛توميف لمق هبايث يفو اهيف بيرغلا

 ءانب رق ءاملا كسع ام وهو :ةمرع عمج ِمرَعْلا َلِمَس ْميَلَع اَنلَسَرَأَف اورفكو هركش

 مهلاومأو مهيتنح قرغأف ءركذ امي كوسمملا مهيادو ليس يأ «هتجاح تقو ىلإ هريغو

 عشب رم طخ ل كَأ «لصألا ىلع درفم ,تاوذ ةينثت َاَوذ ِنْيَْنَج م مهنتي مهذب و

 لتكملا ئلتميف نيتنحللاب رمتو اهسأر ىلع اهلتكم لمحت ةأرملا تناك :يدسلا لاق «نيتنجلا رامث يأ :مكبر قزر نم

 :لاق ءديز نبا نع يور اذك :خلإ اهيف سيل ."ملاعملا" يف اذك ءاهديب ائيش سمت نأ ريغ نم هكاوفلا عاونأ نم

 «ضرألا ةخبس ئعمم ةخبس عمج خابس :خابس (نيلامكلا ريسفت) .ءاوحلا ةبيط يأ "ةبيط ةدلب" :هلوق كلذف

 ."حارصلا" نم «ةحلاملا ضرألا :ةحخبس

 يأ- مرعلا ىلإ ليسلا فاضأو «ةبوعصلاو ةدشلا يهو ةمارعلا نم مرعلاو :نورخآلا لاقو :خلإ ءاملا كسمي

 مسا مرعلا :ان5ُ سابع نبا لاقو .ديدشلا بعصلا ليسلا مهيلع انلسرأف هتفص ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم وهو -بعصلا

 . نايبلا حور نم اصخلم «ليسلا هنم 5 يذلا يداولا مسا :نعي يداولا

 "وذ" ثنؤم هنأل ؛اهمال ءايلاو «ةملكلا نيع واولاف «ةيوذ هلصأ نأل ؛درفم "تاوذ" ظفل نأ يأ :تاوذ ةينغت

 هتينثت يفو ءافيفخت واولا تفذح مث "تاوذ" راصف افلأ تبلقف ءاهلبق ام حتفلاو ءايلا تكرحتف «ةيوذ هلصأ "وذ"و

 :حراشلا لوقف «ناتاوذ :لاقيف ءواولا فذح لبق هل رظني ةراتو «ناتاذ :لاقيف «نآلا هظفلل رظني ةرات :ناهجو

 ةرابعو .واولا فذح لبق هتلاح وهو .هلصأل اهيف روظنم ةفصلا هذي ةينثث يأ "هتينثت"ب قلعتم "لصألا ىلع"

 ؛ءاي ماللاو واو نيعلاف «ةيوذ هلصأ نإف ؛لصألا ىلإ درلا :امهادحإ «ناتغل "تاذ" ةينثت فو :نمحرلا ةروس يف "نيمسلا"

 (لمحلا ةيشاح) .ناتاذ :لاقيف ظفللا ىلع هتينثت :ةيناثلاو ."وذ" ةثنؤم امنأل

 .نيرسفملا رثكأ لوق وه اذه «ديربلا :هل لاقي هترمثو «كارألا :طمخلاو :"بيطخلا ريسفت " يف ليق و :طمح لكأ

 فوصوملا ةفاضإ نم هنأ ىلع يأ "لكأ ةفاضإب" :هلوقو «ةرارم هيف ةيركلا نم فتكك عشبلا :"سوماقلا" يف :عشب

 ءروهمجلا ةءارق يهو هل ةفص "طمخ"و «نيونتلاب "لكأ" أرقي يأ "اهكرتو" :هلوقو ءورمع يبأ ةءارق يهو ءهتفصل
 فاكلا مضب لكألاو :"نايبلا حور" ةرابعو .هريغو "بيطخلا" نم «نوقابلا اهمضو «ريثك نباو عفان فاكلا نكسو

 -ورم رم يبحاص نيتنج :عملاو ؛هلكأ نكمي ال تح «ةرارم نم امعط ذخأ تبن لك :طمخلاو «لكؤي امل مسا هنوكسو



 أبس ةروس ١9ه نورشعلاو يناثلا ءرجلا

 2) لياق ٍرَذِس ني ءَْنَو لْثَأَو هيلع فطعيو ءاهكرتو لوكأم ىعمب "لكأ" ةفاضإب

 نونلاو ءايلاب تو َروُفَكلآ الإ زج َلَهَو مهرفكب ًاوُرَفَكاَمي مُهََيَرَج ليدبتلا َكِلَّد
 مهو ءأبس نيب َمْبتَيَب اَنلَعَجَو .وه الإ شقاني ام يأ ءروفكلا بصنو ءازلا رسك عم
 نوريسي يلا ماشلا ىرق يهو ءرجشلاو ءاملاب انييِف انكحَرَب ىتْلا ىَرَقْلآ َنْيَبَو نميلاب

 نوليقي ثيحب ٌرْيَصلا ايف اَنَرٌَدَقَو ماشلا ىلإ نميلا نم ةلصاوتم ةَرهَظ ىَّرَق ةراجتلل اهيلإ

 ءءامو داز لمح ىلإ هيف نوحاتحي الو ,مهرفس ءاهتنا ىلإ ىرحأ يف نوتيبيو «ةدحاو يف

 رم رجش لك طمخلا نوكي نأ ىلع «طمخلا ىلإ لكألا ةفاضإب تاءارقلا ضعب يف ءاجو ؛لكألل اتعن طمخلا نوكيف <

 .يراحبلا هلاق ام ىلع كارألا وه وأ ءكوش هل رجش لك وأ «رمثلا

 ناث لوعفم وهف «ءكلذ مهانيزج يأ :كلذ .قبنلا ةرجش :ردسو ."”حارصلا" يف اذك «ءافرطلا نم برض :لثأ :لثأو

 ,رماع نباو عفانو ريثك نباو ورمع يبأل "روفكلا" عفر عم لوعفملا ءانب ىلع ةيتحتلا :ءايلاب (نيلامكلا ريسفت) .مدقم
 نسيني ىلا ةرتفلا يف اوتاك ةكاحتشلا غو: ركب :نأ ريغ نوقركلل "رولا" :ثضلو ءازلا نشك عم ةولاو
 «رفاكلا يف ةازاجملاب رمألا رصح فيك :وهو لاؤس باوج ىلإ راشأ :شقاني ام (نيلامكلا ريسفت) .الثالطاا#“ دمحمو

 يفف نموملا امأو «رفاكلا الإ هيلع شقانيو هلمع لكب ىزاحي ال هنأ :هحاضيإو ؟نايزاجي رفاكلاو نمؤملا نأ عم
 (لمجلا ةيشاحإ .امهنيب ام نارفكي نيتالصلا نإ :ثيدحلا

 نيب دعاب انبر اولاقف" :هلوقو ."خلإ ناتنج ةيآ مهنكسم يف أبسل ناك دقل" :هلوق ىلع فوطعم :خ! مهنيب انلعجو

 «نيتمقنو نيتمعن مه ركذ هنأ :لصاحلاف .خلإ "مهيلع انلسرأف اوضرعأف" هلوق ىلع ىيعملا ف فوطعم خلإ "انرافسأ

 ينعي «ةكربلا اهيف انلعج :اهيف انك راب (لمجلا ةيشاح) .ةمقنلا ىلع ةمقنلا فطعو «ةمعنلا ىلع ةمعنلا فطعف

 هيف ام :كرابملاو .ءيشلا يف يهلإلا ريخلا توبث :ةكربلاو .شيعلا يف ةعساو بصنخلاو ءرامثلاو راجشألاو هايملاب

 (نايبلا حور) .ريخلا كلذ

 (يواصلا ةيشاح) .ماشلا ىلإ أبس نم ةلصتم «ةيرق ةئام عبسو فالآ ةعبرأ مهارق تناك :ليق :ةرهاظ ىرق
 ريسفت) .ماشلا غلبي نأ ىلإ ىرخأ يف حوريو ةيرق يف رفاسملا ليقي ؛مولعم رادقم ىلع ىرقلا هذه انلعج يأ :انردقو

 ناسنإلا غلابي امنإو ءىرحخأ يف تيبملاو ةيرق يف ليقملا نوكي ءموي فصن نيتيرق لك نيب انلعح يأ :ءارفلا لاق (كرادملا

 (لمجلا ةيشاحإ .ةقشملا هسفن ىلع لمحي مل نمألاو دازلا دجو اذإف «قيرطلا فوخلو ءاملاو دازلا مدعل ؛ريسلا يف



 أبس ةروس 1 نورشعلاو ئباثلا ءزجا

 قو َدِعَب اَتََر أوُلاَقَف .رامت الو ليل يف نوفاخت ال د: نوواءاما او ل اف ارو :انلقو

 بوك رب ءارقفلا ىلع اولواطتيل ؛زوافم اهلعحا «ماشلا ىلإ اَنراَفَسُأ َنْيَ "دعاب" :ةءارق
 اوربكتيلو اورحافتيل

 نمل َتيِداَحُأ ْحْهَتِلعَجَف رفكلاب ٌمْيَسْفنَأ أَوُمَْلَظَو ةمعنلا رو ءءاملاو دازلا لمحو لحاورلا
 معنلا هرج نم منابخملا رعب

 روكذملاَكِلاَذ ىفَنِإ قيرفتلا لك دالبلا يف مهانقرف ٍقّرَمُم لك ْمُهَنَقَرَمَو كلذ يف مهدعب
 فيفختلاب َقَّدَص َدَقْلَو .معنلا ىلع 2: روُكَش يصاعملا نع ٍراَبَص لكْل اربع يآ
 قدصف ةوعَبّتاف هن وعبتي هئا وغاب مهفأ ءُهَّنَظ ُسيلَبِإ أبس مهنم «رافكلا يأ َمَيَلَ ديدشتلاو

 ةفوكلا لهأل
 نكل ىنعمب الإ اقداص هدجو يأ هنظ - ديدشتلاب - قّدص وأ .هنظ ف - فيفختل دلاب -

 «ربخلا ئيعمب رمأ وهف «نينمآ اودارأ اذإ مهدصاقم ىلإ اهيف نوريسي اوناك يأ نيكمت رمأ وهف «ةفاسملا هذه يف يأ :اهيف

 ةحارلا اوهركو اوغطو اورطب امل يأ :اولاقف (لمجلا ةيشاح) .لاحلا ىلع نابوصنم "امايأو يللايل"و .لوقلا رامضإ هيفو

 نمل ةءارق يثو «ريثك نباو ورمع يبأل «ديعبتلا نم :دعب (يواصلا ةيشاح) .شياعملا يف بعتلاو رفسلا لوط اونمت
 اذإ - ديدشتلاب - "زوف" نم ذوخأم ,كلهملا عضوملا وهو «ةزافم عمج :زوافم (نيلامكلا ريسفت) .دعاب :امهادع

 وهو «ةثودحأ عمج :ثيداحأ (يواصلا ةيشاح) .ةمالسلاب الؤافت ؛كلذب يمس ,ملسو احب اذإ زاف نم :ليقو «تام

 (نيلامكلا ريسفت) .بارغتسالاو يهلتلا ليبس ىلع هب ثدحتي ام

 نيربتعمو ؛مهطاوحأ نم نيبجعتم مكب سانلا ثدحتي ثيحب مهانلعج يأ ل ا مك ع :كلذ ف

 ةعارخو «برثي ىلإ جررخلاو سوألاو ؛ماشلاب ناسغ مهنم قحلف :مهانقرف (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهلآمو مهتبقاعب
 يأ" :هلوقو .ئيح نبا لاق امك "هنظ"ب ال «هلبق اب قلعتم :مهيلع (نيلامكلا ريسفت) .نامع ىلإ دزألاو «ةماهت ىلإ

 (نيلامكلا ريسفت) .دهاجم نع يور اذك «ةصاخ "ًابس"ل ال ءاقلطم رافكلل ريمضلا نأ ىلإ ريشي "بس مهنم رافكلا
 هنظ -ديدشتلاب- "قدص"و «فرظلا باصتنا بصن اذه ىلع "هنظ" :هلوقف ءنظ امك هوعبتا ثيح :فيفختلاب

 "قدص"ف ءاقداص هنظ ققح وأ ءاقداص نظلا ناطيشلا دجو يأ هدجو يأ ءهب لوعفم هنأ ىلع بوصنم "هنظ'"ف

 هريسفت كلذ ىلع هلمحو «عطقنم ءانثتسالا نأ ىلإ كلذب راشأ :نكل ىنعمب (نيلامكلا ريسفت) .ازاحجم ققح نيعمب

 :هلوق نوكيو «يصاعملا ضعب يف سيلبإ عبتيو بنذي نينمؤملا ضعب نأل ؛الصتم نوكي نأ حصيو «رافكلاب ريمضلا
 :هلوقب هدرط نيح نم مهانئتسا نيموصعملا نأل ؛لوألا برقألاو ءالصأ ها نم محي دارملا ' نينمؤملا نم اقيرف الإ"

 (يواصلا ةيشاح) (4 ٠ :رجحلا) كْنيصلْخُمْلا مهتم َكَداَبع الإ هاا رخو 5



 أبس ةروس نا دم د

 359 يي بقر © طيري وى لك لعامل َو امهنم الك يزاجنف

 :مكمعزب مكمو عفنيل ؛هريغ يأ 5 م ةهلأ 00

 ِتاَويَمَّسلا ىف رش وأ ريخ نم ٍةّرَذ نزو َلاَقَثِم روكحلْمَي ال :مهيف ىلاعت لاق

 (8) ٍريِهظ نِّم ةهلآلا نم مجّتِم ىلاعت مْهَل اَمَو هكر ش كرش نِم اًمِهيِف مط اَمَو ضَرَألا ىف الَو آط . ةملا 5 م 41 تاوأ" درع ال ل ياا

 ١ ذأ للا هدنع عفشت مهتملا نإ :مهوقل اًدر ؛ىلاعت دُهَدنِع ُةحَفْسلآ عفت الو .نيعم
0 

 هركذ اذك «ملعلا يلوعفم دسم دستف «ةيماهفتسا اهنأ :اممجدحأ ,ناهجو "نم" يف زوحي :ةرخآلاب نمؤي نم

 نمم" :هلوقب هلباقم نع ربعف ءنمؤي ال نمم نمؤي نم سانلل رهظنو زيمنل الإ :ىعملا نأل ؛رهاظب سيلو «ءاقبلا وبأ
 مظن يو .هرييسفت مدقت امك رهاظلا وه اذهو ةلوصوم اههأ :يناثلاو .همزاولو هجئاتن نم هنأل ؛"كش ُِق اهنم وه

 «تايغلاو ماودلاب ةرعشملا ةيمسالاو «ثودحلا ىلع ةلادلا ةيلعفلاب امهنيب فلاختلا يهو «ىفخت ال ةتكن نيتلصلا

 لودعلاو هتلص مدقتو اطيح فكلشلا لعجو .ةطرولا يف عقوت رفكلا ةبتره ندأ نأب نذؤملا كنشلاب نامعإلا ةلباقمو

 .هلاوز ىحري ال هنأو هتدشب راعشإإلاو ةغلابملل قات ىدعتي هنأ عم "نم" ةملك ىلإ

 وه نم :لقي مل هنأو «ىلوألا ةلصلا يف روكذملا ناميإلا ةلباقم يف ةيناثلا ةلصلا يف كشلا عاقيإ ةنككن لعل :يبيطلا لاق

 نأو ءرفك ةرخآلا ف كش ىدأ نأب نذويل ؛اهنم كش يف وه نمم ةرخآلاب نقوي نم وأ ءاي رفاك وه نمث ةرحآلاب نمؤم

 (لمجلا ةيشاح) .هجوأ لوألاو «نيقيلا ىلإ د يل ا رمل

 نأ :يناثلا .هل تعفش لوقت امك را فس نقم فسم فان ا :اهدحأ هج وأ هيف ل 5-0

 ريغ يف لوعفملا يف ماللا ةدايز امإ «نيرمألا دحأ هيلع 7 جراي هنأل ةرلقط هوا داش ءاقبا وبا هلاك مهن ا: ىلك

 ةعافشلا لوعفم نم غر فم ءانشتسا هنأ :ثلاغلا .لصألا فاالجن اههالكو ع" عفنت" لوعفم فدح امإو ءاهعضوم

 ,رهاظلا وهو .هل عوفشملا وه نوكي نأ زوجي ردقملا هنم ىئتسملا مث .هل نذأ نمل الإ دحأل ةعافشلا عفنت ال يأ :ردقملا

 ىلاعت نذأ نمل الإ مهل عوفشملا نم دحأل ةعافشلا عفنت ال :هريدقتو ؛ىوحفلا هيلع لد امنإ ءاروكذم سيل عفاشلاو

 دحأ نم ةعافشلا عفنت ال :هريدقتل اروكذم سيل هل عوفشملاو عفاشلا وه نوكي نأ زوجيو «هيف اوعفشي نأ نيعفاشلل

 (لمجلا ةيشاح) .ةلعلا مال ال «غيلبتلا مال "هل" يف ماللاف اذه ىلعو .عفشي نأ هل نذأ عفاشل الإ
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 فشك هول نَع لوعفملاو لعافلل ءانبلاب َعْرف اَذِإ ََتَح اهيف هَل اهمضو ةزمهلا حتفب

 أولاق اهيف مكي َلاَق اَذاَم :اراشبتسا ضعبل مهضعب لاقأوُلاَق اهيف نذإلاب ل اهنع

 نَم لق .ميظعلا +2 :ٌبكلآ رهقلاب هقلخ قوفُنعْلآَوْمَو اهيف نذأ دق يأ ّن َّقَحْلا لوقلا

 باوج ال .هولوقي مل ن | دم لق ؟تابتلا ضّألاو رطملاٍتويَمَصلا ري مك ردي

 يف .نّبب 2 ” يم لَلَض ىف وأ ىّه لَعَل نيقيرفلا دحأ يأ َمكاَيإ وأ آِإَو ةريغ
 56 ني ل عاد ممم فّطلت مامبإلا هو كد

 عزفلا فشك يأ مهل عوفشملاو نيعفاشلا ىلع دوعي "مهيولق" يف ريمضلا نأ ىلإ ريشي «ةعافشلا يف يأ :اهيف نذإلاب

 اصبرت و اراظتنا همث نأ نم قباسلا نم مهف امل ةياغ نيحو «نذإلا قالطإ يف ةزعلا بر امي ملكتي ةملكب مهيولق نع
 ؛نيعزف الاوط انامز نوعقوتيو نوصبرتي :ليق هنأك ؟ال مأ مه نذؤي لب «ءاعفشلاو نيحارلا نم اعزفو افقوتو ؛نذإلل

 اذإ ىلاعت هنأ وه فلسلا مالك امأو «نيرخأتملا يأر ىلع ريسفتلا اذهو :اولاق ءاهيف نذإلاب مهنم عزفلا ليزأ نجح

 اذام :اضعب مهضعب لأس مهيولق نع يلح اذإف ,ءيشغلاك مهقحليف «ةبيهلا نم تاوامسلا لهأ دعرأ يحولاب ملكت

 ريمضلاف اذه ىلعو ,ناصقن الو ةدايز ريغ نم ىلاعت هلوقب اضعب مهضعب ربخأ نعي «قحلا لوقلا :اولاق ؟مكبر لاق

 .مهلوانتي اهللا نود نم متمعز نيذلا" هلوق نإف ؛مهركذ مدقت دقو ,ةكئالملل ' 'مههولق" يف

 يف ةحيحص ثيداحأ اند ةريره يبأو ناعمس نب ساونلاو ءامذ سابع نبا نع هجام نباو يذمرتلاو يراحبلا يفو

 مهأ نيمعاز ةكئالملا نودبعي نيكرشملا نإ :لاقي نأ نكمبو ءلكشم هلبق امن ةيآلا قلعتف اذه ىلعو «ىيعملا اذه

 «ىلاعت همالك نم نودعري مهف يأ «هنذإب الإ دحأل عفشي نأ مهنم :م دحأ يزحي ال هنأ هماقم هناحبس نيبف .مهؤاعفش

 (نيلامكلا ريسفت) ؟مكبر لاق اذام :اولاق مهولق نع عّرف اذإ يح ىلاعت هرمأ نم ردص امل نوصبرت

 ةيآلا هذهو ءاعفنو ارض مهل كلمت ال مهتحلآ نأ ىلإ ةراشإو «نيكرشملل تيكبت لاؤس اذه :خلإ مكقزري نم لق
 (يواصلا ةيشاح) ."هللا نولوقيسف" هلوق ىلإ "ضرألاو ءامسلا نم مكقزري نم لق" :ىلاعت هلوق نيعكب
 نينمؤملا نأ ىلإ ةراشإ «نيفرحلا نيب رياغ :خلإ ىده ىلعل (لمجلا ةيشاح) .هريغ باوج ال هنأل يأ :هريغ باوج ال

 تاملظلا ف سمغنملاك «لالضلا يف نوسوبحم رافكلاو ءءاش ثيح هب ريسي داوحلا بكارك .ىدهلا ىلع نولمعتسم

 لق" :هلوقو ءرخؤم أدتبم "خلإ فطلت" :هلوقو ءمدقم ربح :ماهيإلا يف (يواصلا ةيشاح) .ائيش رصبي ال يذلا
 يف غلبأو فاصنإلا يف لحدأ اذه :خلإ نولأست ال لق ."لمحلا" نم ,فطلتلا ةلمج نم اضيأ اذه "خإ نولأست ال

 (يواضيبلا ريسفت) .فطلتلا ةلمج نم اضيأ وهف ؛نيبطاخملا ىلإ لمعلاو مهسفنأ ىلإ مارحإلا دنسأ ثيح «عضاوتلا



 أبس ةروس 4 نورشعلاو ئناثلا ءزجللا

 ّمُث ةمايقلا موي اَنيَر اََنيَب ُعَمْجَنْلِق .مكنم نوكيرب انأل (9 َنوُلَمْعَت مَع ُلَكَسُم اَلَو انبنذأ
 مكاحلا ُحائَفْلأ َوهَو رانلا نيلطبملاو «ةنحلا نيقحملا لخديف َقَحْلاِب اََنْيَب مكحي ُحَتْفَي

 ةدابعلا يف كت بيرتتكلا كحل نوملعأ نورأ لق .هب مكحي اع © ٌمِيلَعْل

 يف (2) ٌميكَحْلا هرمأ ىلع بلاغلا ُريِزَعْلآ هلآ وه َلَب هل كيرش داقتعا نع مهل عدر الك

 ."سانلا" نم لاح ةفاك اَّلِإَكَتلَسْرَأ آَمَو .هكلم يف كيرش هل نوكي الف ؛هقلخل هريبدت

 تادملاب نيراكللا اردن( زكو ةنكباي: نينمؤملل ارشبم يق ساكإ ماسالا مذ
 اَدنَه ْمَيَم روُلوُقَيَو .كلذ 69 َتروُمَلَعَي ال ةكم رافك يأ ساّئلآ ٌرتَكأ ّنَكلَو

 ريد ر#
 .هنع َنورِخَتَتَسَم اللِمَوَي ُداَعيِم ركل لق نه وير حا باذعلاب دع ولا رت ا د١ ملا ل ةندمتس دنا 2 20+ 5

 (ةثالثل تدعت لقنلا ةزمه ءيحج املف «نينثا ىلإ لقنلا لبق ةيدعتم ةيملع اهنأ :امهدحأ ,ناهجو اهيف :خإ نورأ

 اهنأ :يناثلاو .مهومتقحلأ يأ فوذحم لوصوملا دئاعو ,"ءاكرش" :اهثلاث ءلوصوملا :اهيناث ملكتملا ءاي :اهوأ

 ىلع بصن "ءاكرش"و «لوصوملا :امهيناثو «ملكتملا ءاي :امهلوأ «نينثال هدعبو ءدحاول لقنلا لبق ةيدعتم ةيرصب

 (لمجلا ةيشاح) .هل ءاكرش مهوك لاح هب نيقحلملا يورصب يأ لوصوملا دئاع نم «لاحلا

 ةغللا يف فاكلا ئعم :جاحجزلا لاق .دحأ اهنم جرخي نأ مهتفك دقف مهتلمش اذإ اهإف ؛فكلا نم اعيمج يأ :ةفاك
 ةغلابملل اذه ىلع ءاتلا قحو «فاكلا نم الاح هلعجف «غالبإلاو راذنإلا يف سانلل اعماج كانلسرأ :نيعملاو «ةطاحإلا

 ىلع مدقتي ال لاحلا نأ ىلإ ةاحنلا نم ريثك بهذ .هيلع مدق "سانلا" نم لاح :فنصملا لاقو .ةمالعلاو ةياورلا ءاتك

 ءيضرلاو نايح وبأو ةيآلا يف كلام نبا هراتحاو هزاوج ىلإ ريثك بهذ دقو «ةفاضإلاب وأ فرحلاب رورحملا ءاهبحاص
 ينعي «"الإ" دعب اميف "الإ" لبق ام لمع همزلي هنأب هيلع ضرتعا .افلكت اهادع امو ةيآلا ف نسحأ هجولا اذه اولعج

 ءيشل كانلسرأ امو :ىععملا نإف ؛ثتسم هنأب بيحأو «هوعنم دقو «عبات الو هنم ىئثتسم الو ىثتسك. سيلو ."سانلل ال"
 (نيلامكلا ريسفت) .ةفاك سانلل الإ اقلطم قلخلل كانلسرأ امو «ةفاك سانلا غيلبتل الإ ءايشألا نم

 (يواصلا ةيشاح) .نينموملاو يبنلل باطنخلا "نيقداص متنك نإ" :هلوق .ةيرحسلاو ءازهتسالا ليبس ىلع يأ :خلإ نولوقيو

 .مكبولطم وه امك «لاجعتسالاو مدقتلا متدرأ نإ يأ "نومدقتست الو" :هلوقو .رحأتلا متدرأ نإ يأ :هنع نورخأتست ال

 تقولل نوركنم مهنأ يضتقي باولو ؛«تقولا نييعت بلط نع لاؤسلا نأل ؛لاؤسلل اقباطم سيل باوجلا نإ :تلق نإ
 تقولا نع ماهفتسالا ةروص ىلع ناك نإو مهلاؤس نأل ؛محلاؤسل ال مهلاحل رظنلاب قباطم باوجلا نأب بيجأو ؟هلصأ نم

 (يواصلا ةيشاح) .مهتنعت ىلع ديدهتلاب نوكي نأ قباطملا باوحلاو ,تنعتلاو راكنإلا مهدارم نأ الإ



 أبس ةروس ٠١د نورشعلاو يباثلا ءزجلا

 , أ فم :آ-15- ةماَر مكح هل وقم ود
 ةكم لهأ نم أوُرفك تيذلا َلاقَو .ةمايقلا موي وهو هيلع 2) َنوُمِدَقَتَسَت اَلَو َةَعاَس

 تروملظلا ذإ دمحم اي ْىَرَت َوَلَو :مهيف ىلاعت لاق .هل مهراكنإل ؛ثعبلا ىلع

 كل نانفللا قع انرقددض خا كلوز ءاهقرلا اوركتما نذل عابتألا أوُهِعْضُتَسَأ

 1 هوا طع د باكر ا خا د ل صورا اق ف صرتال رع ع ف قع ب و 20 >

 نع ٌرمكندَدَص نحلا اوفعضتسا نيذلل اوربكتَسا نيِذلا لاق .يبلاب 2) َيِنِمْؤُم
 ها را اا اص لا 2 ا د ا يا ودل 1 م و دا ب مر 1-2

 اوفعضتسا َنيِذْلا لاقَو .مكسفنأ يف 29 َنيِمرَجم مثدك ّْلَب ال مكءاج ْذإ َدَعَب ىَدهَ

 رص روءكدرت تدر وو2- د 5 عاب له د هةهلص و ما "و مسرعا ا ع 0#

 هَللاب رفكن نأ انتورمأت ذإ انب مكنم امهيف ركم يأ راَهَئلَآَو ليلا ُركَم َلَب أوربكَتْسا َنيِذَلِ
 هوك يد كام قا نأ ا ما ركب ء ه ورة ان دورا مرر اكل وعل ان وص

 اواَر امل نامبإلا كرت ىلع ةّماَدنلا تاقيرفلا يأ ْاورَّسأَو ءاكرش اًداَدنأ َدَهَل لعجَو

 5 ندا نافع مول منقل وع ةكضو ٍئ 1 ا ا و
 أورفك َنيِذلا قاتعأ ىف ليلغألا اَملَعَجَو رييعتلا ةفاخم ؛هقيفر نع لك اهافخأ يأت اَذَعْل

 2 2 ا ند هوك رح و ٠ ه0 2 ت2 7 ٠

 0000 ايندلا يف جرا نولمعي اوناك ام ءازح الإ نوزجيت ام له رانلا يف

 باتكلا لهأ لاق ام قفاوو مهولأس املف ءانبتك يف دمحم ةفص نإ :مهل اولاق باتكلا لهأ نأ كلذ ببس :خلإ نمؤن نل

 هباوجو «يمتلل هيف "ول" :خإ ىرت ولو (يواصلا ةيشاح) ."هيدي نيب يذلاب الو نآرقلا اذهب نمؤن نل" :نوكرشملا لاق
 (نيلامكلا ريسفت) .فانئتسا "نيذلا لوقي"و ؛لاح "عجري" :هلوقو .هوحنو اميظع ارمأ تيأر :وهو ,ردقم

 مهمالك الوأ رم اوفعضتسا نيذلا نأل :تلق ؟قبس اميف فطعلا كرتو انه فطع مل :ليق نإف :خل! اوفعضتسا نيذلا

 مهمالك ىلع فطعف «نيفعضتسملل رخآ مالكب ءيج مث «فانثتسا ةقيرط ىلع فطاعلا فوذحم باوجلاب ءيجف

 .فرظلا يف عاستالا ىلع امإو «يزاحبلا دانسإلا ىلع امإ «راهنلاو ليللا ركم انل ٌّداصلا :لب (لمجلا ةيشاحإ .لوألا

 امهيف ركم يأ" :هلوقو .انب مكركم لب اًداص انمارجإ نكي مل يأ مهارضإ نم بارضإ :راهنلاو ليللا ركم لب

 هئارحإب وأ ءهب روكمم هنأك ىح «هب لوعفملا ىرحب فرظلا ءارجإب عاستالل ؛فرظلا ىلإ ركملا ةفاضإ "انب مكنم

 (نيلامكلا ريسفت) .يلقعلا زاحلا نم وه نيهجولا الك ىلعو «نيركام العج يح لعافلا ىرحب
 ذإ ؛دادضألا نم هنإف ؛اهرهظأ وأ هبحاص نع لك :اهافخأ يأ .نيفعضتسملاو نيربكتسملا نم :ناقيرفلا يأ

 (نيلامكلا ريسفت) ."هتيكشأ" يف امك «ءبلسلاو تابثإلل حلصي ةزمهلا



 أبس ةروس ١٠١أ نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 ب مُتلِسرَأ آَمي نإ نومعنتملا اهؤاسؤر آَهوُقَرَتُم َلاَق الإ ِريِذَّ
 ّنِإ لف 2 (© َنيِبَذَعُمِب ُنَغ اَمَو نمآ نمم اًدّلْوأو الاومأ ٌرتكأ نحت ْاوُلاَقَو (2) نورفك

 ٌرْركأ ّنكَلَو ءالتبا ءاشي نمل هقيضي ُرِدَقَيَو 000 هعسوي َقْرَرلَأ طسَبَي بَ

 روبرت ىتلاب ردو دلو :كلاومأ اَمَو .كلذ 2 َنوُمَلَعَي ال ةكم رافك يأ ساّئلآ

 ارح وح كولراو اكن ليغ نا نون وكل الإ انيوقت نأ قوق ىلز اكدنع

 ِتَقْرْعْلا ىف َمُهَو رثكأف رشعب - الثم - ةنسحلا لمعلا ءازج يأ اوُلِع امي ٍفْعِضلَأ
 .عمجلا ىنعمب يهو "ةفرغلا" :ةءارق فو .هريغو توملا نم 0 َنونِماَء ةنحلا نم

 مهنأو ءانزجع ٍنيردقم انل َنيرِجدعم لاطبإلاب نارقلا اَنِتْياَء -_ْف َنَوَعَسي َنيِذّلاَو
 نيدعت 3 و

 نم ٍةَيْرَق ىف اَنلَسَرَأ آَمَو

 كلذك ناك اذإو ءايندلا يف دالوألاو لاومألا اناطعأ امل هيلع نحن ام ايضار نكي مل ولف يأ :ادالوأو الاومأ رثكأ

 ضرف ىلع «ةرخآلا يف اننيهي الف ايندلا ف انمركأ امل هنأل يأ "نيبذعمم نحن امو" :هلوق .ةرخآلا يف انبذعي الف

 رودي يذلا قحلل اقيقحتو ءمهعمط ةدامل امسحو مهيلع ادر لق يأ :خلإ يبر نإ لق (يواصلا ةيشاح) 0

 يف صخش ىلع عسوي اعرف «قييضتلا يف الو طسبلا يف هل ضرغ الف يأ خلإ "قزرلا طسبي" «نيوكتلا رم
 كم 4 ل هد اس لج ١ در ديجلا لا

 (لمجلا ةيشاح) .اهمدعو ةعاطلا امهطانم نيذلا باذعلاو باوثلا رمأ

 .ةلصخلاو ىوقتلاك فوذحم ةفص اهنأل وأ .دالوألاو مكلاومأ ةعامج امو :دارملا نأل امإ "لا" :لإ مكبرقت يتلاب

 ةفلزلاو ىفلزلاو "اتابن ضرألا نم مكتبنأ"ك "مكبرقت"ب اردصم بصن "ىفلز اندنع" :هلوقو (يواضيبلا ريسفت)
 (نايبلا حور) .ابيرقت اندنع مكبرقت لاب :لاق هنأك ردصم "ىفلز" :شفحألا لاقو .دحاو ىيعم هيرغلاو ىبرقلاو

 يف ريمضلا نم الدب رج لحم يف هنأ :يناثلا .لحلا بوصنم وهف ؛عطقنم ءانثتسا هنأ :اهدحأ .هجوأ هيف :خلإ الإ

 ."اديز كتيأر" زاحل اذه زاج ولو :لاق ,بطاحملا ريمض نم لدب هنأب ساحنلا هطلغو .جاحزلا هلاق ”كلاومأ"

 (لمجلا ةيشاح) ."فعضلا ءازج مهل كئلوأف" :هلوق ربخلاو «ءادتبالا ىلع عفر لحم يف "نمآ نم" نأ :ثلاثلا

 فلألل المح يأ :عمجلا ىنعمب (يواصلا ةيشاح) .مهيايث ىلبت الو مهيابش ئفي الف ؛هراكملا رئاس نم يأ :هريغو

 (لمجلا ةيشاحإ .ةيسنج اهنأ ىلع ماللاو



 أبس ةروس ٠.6 نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 2 "ا ف

 0 هقيضي ُرَِقَيَو اناحتما هِداَبِع نِم ُءاَسَي نَمِل هعسوي قْزّرلا طسَبي َىَر نإ تلق

 00007 ,ةفلخ َوُهَف ريخلا يف ءْىَش نم مُتقَقنُأ آَمَو ءالتبا ءاشي نمل وأ .طسبلا

 مهرْشح ْمْوَي ركذا َو .هللا قزر نم يأ هتلئاع قزري ناسنإ لك :لاقي ) يقرر
 ,ءاي ىلوألا لادبإو «نيتزمحلا قيقحتب َدواَيِإ ٍءةَلْوتَهَأ ِةكِبتلَملِل ُلوَقَي َُد نيكر شملا اًعيِبَج

 ني كلوت كليرشلا نع قلل اهيددت كتحت# اولا 2 َنوُدُبْعَي أوئاك دك

 0 َنوُدَبْعَي أوُناك لاقتنالل ّلَب انتهج نم مهنيبو اننيب ةالاوم ال يأ ا

 ار سال امو لق وتلا سس 6 1 انايإ مهقدابع يف مفوعيطي يأ نيطايشلا

 ىلع ةلومحم ىلوألاف ءاهل ةرياغم :ليقو «ديكأتلل ؛اهلبق "يلا" عم ةرركم :ليقف «ةيآلا هذه يف فلتعا :ءاشي نمل

 وهو «ضبقلا تقو ريغ طسبلا تقوف «نيتقو رابتعاب دحاو صخش ىلع ةلومحم هذهو «نيددعتم صاخشأ

 (لمجلا ةيشاح) .حيحص لكو «نينمؤملا قح يف هذهو رافكلا ىلع ةلومحم ىلوألا وأ ءرسفملا يف لوألا لامتحالا
 "هل" يف ريمضلاف يأ "ءاشي نمل وأ" :هلوقو ءطسبلا هل عقو هنأ ديفي "ءاشي نم" ل عجار "هل" يف ريمضلاف يأ :طسبلا دعب

 (لمجلا ةيشاح) ."هل ردقيو" :هلوقل ةلع 'ءالتبا" :هلوقو .ناريسفت امهف «طسبلا ديقب ال "ءاشي نم"ل عجار

 نإ :ليق ام كلذب عفدو «ةغل يأ :قزري (نيلامكلا ريسفت) .قفنملا نم افلخ هيطعي هناحبس هللا يأ :هفلخي وهف

 هيف نوببستم ديبعلاو قزرلا قلاخ هللاف «ةروصلا رابتعاب عمجلا نأب :باحأف ؟هللا وهو ,دحاو ةقيقحلا ف قزارلا

 هل قلاخلاو قزرلل لصوملا ىلع قلطي قزارلا نأب :بيجأ ؟هيلع لضفملاو لضفملا نيب ةكراشم يأ :تلق نإ

 دبعلا نأ ملعف ءلصومو قلاخ هنأ ثيح نم هللا ةيريخف ءطقف لاصيإلاب فصوي دبعلاو «نيرمألاب فصوي برلاو

 الوق لاقي يأ (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هب ةصتحملا ءامسألا نم هنأل ؛"قازر" :هل لاقي الو ءاذمب "قزار" :هل لاقي

 ."لمجلا" نم هللا وهو دحاو ةقيقحلا يف قزارلا نأ عمجلاب ريبعتلا حيحصت اذهب هضرغو ءايوغل
 فالخ ةالاوملا :انيلو تنأ (يواصلا ةيشاح) .ديجك ليع :هدحاو ؛مهوعي نم لحرلا لايعو «هلايع يأ :هتلئاع

 .هيلاون يذلا تنأ :ىيعملاو ءاعيمج ىلاوملاو ييللاوملا ىلع عقي :يلولاو .برقلا وهو يلولا نم ةلعافم يهو «ةاداعملا

 مهل نولثمتي اوناك :ليقو .مهل نوسوسوي اميف مهتعاط نجلا ةدابعب دارملاف يأ :مهفوعيطي يأ (كرادملا ريسفت)

 مه ىءارتت نجلا نأ نومعزيو نجلا نودبعي اوناك «ةعازخ نم ةعامجل عقو امك «ةكئالملا مهنأ مهيلإ نوليخيو

 (يواصلا ةيشاح) .هللا تائب مهنأو «ةكئالم



 أبس ةروس ١٠.00 نورشعلاو يباثلا ءرجلا

 ُكِلَمَي ال َمْويَلاَم :ىلاعت لاق .مهل نولوقي اميف نوقدصم (ج) َنوُئيْؤُم مب مرتك
 ُلوُقَتَو ابيذعت اَويَص اَلَو ةعافش اََفَن نيدباعلا ضعبل نيدوبعملا ضعب يأٍضَحَبِل كضْعَب
 َمِيَلَع 0 اذإو © َنوُب دكت ايي منك ىتَلا ٍراكلآ َباَذَع أوقوذ اورفك أوُمَلَظ َنيِذَلِل

 دمر لحي ! آَدَه اَم أوُلاَق 3كم دمحم انيبن ناسلب تاحضاو تيب نآرقلا نم اَنَسَياَء

 كف لإ نآرقلا يأ آَدَه ام ْأوُناَقَو مانصألا نم َمُكْوآَباَد ُدُبْعَي ناك اَحَع ْرَدصَي نأ

 3! آَدَه ب اعل 00 لا ىلع ىف نتلك

 (باهشلا ةيشاح) .لكلا ئيعمب انه رثكألاو ؛"نونمؤم"ب قلعتم "ممي'و «ربخ "نونمؤم" :هلوقو ءأدتبم :خلإ مهرثكأ
 نأ ىلع لدي هنإف ؛"نونمؤم محب مهرثكأ" :هلوق هحو امف «نيطايشلا نوعباتم مهعيمج :ليق نإف :"يحركلا" فو

 :اولاقف ؛مهي ةطاحإلا ىوعد نع اوزرتحا ةكئالملا نأ :امهدحأ ,نيهجو نم :باوجلاف ؟مهعطي حلو مهي نمؤي مل مهضعب

 هللا علطي مل نم دوجولا يف لعلو ءممهي نونمؤيو نحللا نودبعي اوناك مهلاوحأ ىلع اوعلطاو مهوأر نيذلا نأل ؛مهرثكأ
 نجلا نودبعي اوناك لب :اولاقف «,نطاب لمع نامبإلاو ءرهاظ لمع ةدابعلا نأ وه :يناثلاو .رافكلا نم هلاح ىلع ةكئالملا

 يف ام ىلع مهعالطإ نيعدم اونوكي الكل ؛بلقلا لمع دنع «نونمؤم مهي مهرثكأ :اولاقو ,مهلامعأ ىلع مهعالطإل

 (لمجلا ةيشاح) ."رودصلا تاذب ميلع هنإ" :لاق امك هللا الإ هيف ام ىلع علطي ال بلقلا نأل ؛بولقلا
 راَثلا َباَدَع :هلوق يف ءفاضملل افصو "ةدجسلا" يفو «هيلإ فاضملل افصو انه لوصوملا عقو :نوبذكت اهب

 ,"مظنلا" يف هب حرص امك «باذعلل نيسبالم اوناك همث مهأل :ليقف ٠١(: :ةدجسلا) 4َنوُبَّدَكُت هب 0ك م

 (لمجلا ةيشاح) .هونياع ام مه فصوف ءرشحلا بقع رانلا ةيؤر دنع انه امو ؛هوسبال ام مهل فصوف
 :هلوقف «هللا ىلإ هتبسن ثيح نم - قلتخم يأ - ىرتفم وه كلذك هنوك عمو «عقاولل قباطم ريغ بذك يأ :كفإ
 يأ "ريذن نم" :هلوقو .كارشإلا ةحص اهيف نوكيو :اهفوسردي (يواصلا ةيشاح) .ديكأت ال سيسأت "ىرتفم"

 هذه مهل عقو نيأ نمف .هل هحو ال نأ لبق نم ناب دقو «هكرت ىلع باقعلاب مهرذنيو كرشلا ىلإ مهوعديل
 (يواضيبلا ريسفت) .مهيأرل هيفستلاو ليهجتلا ةياغ ف اذهو ؟ةهبشلا



 أبس ةروس ٠6 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 رمعلا لوطو ةوقلا نم َمُهَسْيَتاَء م ٌراشعم هداهم ةببب هيسايدت

 ةبوقعلاب مهيلع يراكنإ 2 ريكت ناك َفْيَكَف | ل أوُبَّدَكَف لاملا ةرثكو
/ 

 يأ ِهلِ أوُموقَت نأ يه ٍةَدِحوي كالصأ ان لق هن .هعقوم عقاو وه يأ ؟كالهإلاو
 و 2 وه وى ناطر

 مكبِحاَصِباَم اوملعتف أو ةَدَر ّمُم ادحاو ادحاو ئَدرْفَو نينثا نينثا يأ َىَتَم هلحأل

 ْق ماوس ادع لبق يأ َىَدَي َنْبَب مُكَل ٌريِذَ لإ وه ام نإ نونح 0 دمحم
 « كرولا ل غيلبتلاو راذنإلا ىلع ِمكَتْلَأَس ام مهلّلق .هومتيصع نإ ةرخالا ه6 هس 7 رلرود6 م * 5 ها

 راشعملا :يدحاولا لاق «عبرلا ىيعمب عابرملاك ءرشعلا ىيعمج "راشعملا"ف «كئلوأ انيتآ ام رشع يأ :خلإ اوغلب امو

 نأ ريدقت ىلع «هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب طقف ةضرتعم ةلمج (نايبلا حور) .رشعلا نم ءزج .:رشعلاو ريشعلاو
 ريدقت ىلع "”يلسر اوبذكف" :هلوق عم وه وأ ؛"مهلبق نم نيذلا بذك" ىلع افطع "يلسر اوبذكف" :هلوق نوكي

 "راشعملا"و .نيلوألا نيبذكملل "ريكن ناك فيكف" :هلوق نأل ؛ةكم لهأل هيف ريمضلا نوكو ."اوغلب" ىلع هفطع

 (نيلامكلا ريسفت) ."سوماقلا" يف اذك «ريشعلاو رشعلاك ةرشعلا نم ءزج
 .ملظلاو روحلا نع لاح «لدعلا ةياغ يف عقاو باقعلاو كالحلا يأ [ريرقتلل ماهفتسالا نأ ىلإ ريشي] :هعقوم عقاو وه يأ

 ءامل نايب وأ ءاهنم لدب هنأ ىلع «"هلل اوموقت نأ" :ىلاعت هلوق هيلع لد ام يهو ةدحاو ةلصخب يأ :ةدحاوب مكظعأ

 نع ضر هللا يول انصلاخ يذلا اوييضتت نأ 225 هللا ل وهرو» سلخخ مم اوه ري أدتبم ربخخ وأ

 هرّدق ءفوذحمل ربخ ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو "نأ" :خلإإ هلل اوموقت نأ (دوعسلا يبأ ريسفت) .ديلقتلاو ءارملا

 «لاغتشالاو ةمهلا فرص دارملا لب «نيمدقلا ىلع باصتنالا وهو ةقيقح مايقلاب دارملا 1 ,"يه" :هلوقب رسفملا

 (يواصلا ةيشاح) .ةفرعملل يدؤملا رظنلا فلكملا ىلع بحاو لوأ نأل ؛هب ءاح امو ٌدفي دمحم رمأ يف ركفتلاو
 نع زاجم ركفتلا نأ وأ «هقيرط هنوكل ؛هيلع ركفتلا ةلالدل ؛ملعلا ريدقت ىلإ ريشي :خلإ مكبحاصب ام اوملعتف

 ؛هللا نم فنأتسم مالك :ليقو «نونجلا راثآ نم يأ ؛هب ءيش يأ اوركفت يأ ةيماهفتسا "ام" :ليقو «لمعلا
 (نيلامكلا ريسفت) .رظنلا ةهج ىلع هيبنتلل
 يف ةلوصوم نوكت نأو ءامباوج "مكل وهف" :هلوقو ءامدقم الوعفم «ةيطرش "ام" نوكت نأ لمتحي :خلإ رجأ نم

 .طرشلاب لوصوملا هبشل ءافلا تلخدو ."مكل وهف" ربخلاو .هومكتلأاس يأ فوذحم دئاعلاو «ءادتبالاب عفر لحم

 ؛هذخف ائيش ئتيطعأ نإ :كلوقك نوكيف «ةتبلا ارحأ مهأسي مل هنأ ئعملا نأ لمتحيف «نيلامتحالا نم لك ىلعو

 - ؛الصأ لأسي مل هنأ نع ةيانك مالكلا نوكيف ؛"هللا ىلع الإ يرحأ نإ" هديؤيو ءائيش كطعي مل هنأب كملع عم



 أبس ةروس ١ .ه نورشعلاو ياثلا ءزجلا

 دص
 وى يعبأ . -

 (2) ٌكيِبَس ءْنَس لك ىلع َوهَو هللا ىلع الإ يباوث ام َىِرَجَأ نإ ارحأ هيلع مكلأسأ ال يأ
 أ

 ام 2) ٍبوُيْغْلآ ُمدَلَع هئايبنأ ىلإ هيقلي قحاب ُفْذَقَي َيَر َّنِإ لق .يقدص ملعي علطم

 رفكلا ُلِطَبْلا ْئِدَبُي اَمَو مالسإلاٌقَحْلآ َءاآَج لق .ضرألاو تاومسلا يف هقلخ نع باغ

 يأ ىيفَت لَ ُلِضْأ مَنِ قبلا نع:تللصانإ ةزك هولا هل قبال يأ هك ديِعُي اَمَو
 ٌعيِمَس هن ةمكحلاو نآرقلا نم ل ّىِإ وي اًمِيَق تيَدَتَهَآ ِنِإَو اهيلع يلالض مثإ

 هد ا فدو طا اعف را ه1 نينو هع عقلا ع يع ع هتان ما وا رشا كيو و ع 0

 يذلا وه لامتحالا اذهو «ةيلكلاب لاؤسلا مدع نع ةيانك هنم لوؤسملل هلعجف .هل نوكي لئاسلا هلأسي ام نأل -

 وهو مولع انباع مه اين رحاب هنأ لمتحيو "خلإ ءاش نم الإ ارحأ هيلع مكلأسأ ال لق" :هلوقب حراشلا هل راشأ

 لإ ًارخأ ِْيَلَع مكلأْسَأ ال لق 0 ل ال لق" :هلوقب دارملا

 (لمجلا ةيشاح) .مهابرق ُث هللا لوسر ىبرقو ءمهعفني ليبسلا ذاختاو «(77:ىروشلا) ىَتْرَقْلا يف َةدَوَمْلا
 (لمجلا ةيشاح) ."فذقي" يف ريمضلا نم لدب وأ ءرمضم أدتبم ربخ وأ ؛ناث ربح 00

 نع ةرابع امهدعف «يحلا تافص صاوخ نم ةداعإلاو ءادبإلا نإف ؛ةيلكلاب رفكلا كلهي يأ ةيفان "ام" :ديعي امو

 ئدبي ال وه يأ «سيلبإ لطابلا نأ لتاقمو يدسلاو ةداتق نعو .كله يأ لطابلا قهزو قحلا ءاح 0 كلها
 يف مهعفني ال :نيعي «ديعي الو اريخ هلهأل لطابلا ئدبي ال :ليقو ءهللا وه ثعابلاو ئدبملا لب «هديعي الو ادبأ
 .تللضف كئابآ نيد تكرت عي يبلل اولاق رافكلا نأ اهوزن ببس :يسفن ىلع (نيلامكلا ريسفت) .نيرادلا

 ةءارقو .يريغ رضي ال يسفن ىلع يلالض لابو نإف -متمعز امك- لالض يل لصح نإ دمحم اي :ممل لق ىعملاو
 (يواصلا ةيشاح) ."ملع" باب نم ماللا رسكب اذوذش ئرقو «”"برض" باب نم ماللا حتفب ةماعلا

 نأ لباقتلا سايق ناكو «ةيتآلا ةيطرشلا لباق رابتعالا اذهو ءءوسلاب ةرامألا اهنأل ؛اهببسب هنأل :اهيلع يلالض مثإ

 4اَهْيَلَع ُلِْضَي اَمَنإَف َِلَض ْنَمَو ِهِسْفَنِل يِدَْهَي اَمْنإَف ىَدَتْما نَمَفط :هلوقك اهل يدتهأ امنإف تيدتها نإو :لاقي

 تيدتها نإو :لاقي نأ لباقتلا سايق ناكو «يلإ يحولاب هديدستبف :يلإ يحوي امبف (نيلامكلا ريسفت) (8١٠١:سنوي)
 لك سفنلا نأل ؛ئيعم نالباقتم امهنكلو ءاهيلع لضي امنإف لض نمو هسفنلف ىدتها نمف :هلوقك ءاحل يدتهأ امنإف

 ماع مكح اذهو .هقيفوتو امير ةيادهبف اهعفني ام اهل امو ءءوسلاب ةرامألا اهنأل ؛اهببسبو امي وهف ال راضو اهيلع ام

 ناك هتقيرط دادسو هلحم هلالج ىعس هتحت لحد اذإ لوسرلا نأل ؛هسفن ىلإ هدنسي نأ هلوسر رمأ امنإو ءفلكم لكل

 (كرادملا ريسفت) .مكيزاجيو ئيزاجيو ,مكنمو يم يأ :بيرق (كرادملا ريسفت) .هب ىلوأ هريغ



 أبس ةروس ١٠ نورشعلاو يياثلا ءزجلا

 اننوتوفي ال يأ انم مهلا تروَف الق اميظع ارمأ تيأرل ثعبلا دنع أوْعَرَف ذإ دمحم اي رت وأو

 ل نا نآرقلا وأ دمحم يأ -4ب انها اَوَلاَقَو .روبقلا يأ ت0 بيرق و ٍناَكَم نِم أوُدَخأَو

 يف مه ذإ ؛هلحم نع /38 واعي ناكم ني ناميإلا لوانت يأ ءاحلدب ةزمهلابو واولاب شواَمَّتلآ

 بيغلاب نومري َتروُفْدَقَي و انولا ف نق نيا ركخ د .ايندلا هلحمو ةرخآلا

 «رحاس :يببلا يف يف اولاق ثيح «ةديعب ةبيغ مهنع هملع باغ امب يأ () ٍدِبِعَب ناكم نِم

 كم حي #ث حرس

 نم َنوُيَتْشَي اَم َنْيَبَو ُمُجَنْيَب ليِحَو .ةناهك «رعش («رحس :نارقلا قو «نهاك ,رعاش

 101111 ّلَبَق ني رفكلا يف مههابشأ مِهِعاَيَشَأِب َلِعُف امك هلوبق يأ نامإلا

 لوعفم "ذإ" نأ لمتحيو .مهعزف تقو مهاح ىرت ولو :هريدقت ,فوذحم "ىرت" لوعفم نأ لمتحي :خلإ ىرت ولو
 دحأ "ثعبلا دنع" :هلوقو ءمهل دنسي نأ هقحو «زاحم تقولل ةيؤرلا دانسإو .مهعزف تقو ىرت ولو يأ ؛"ىرت"

 ىلإ رارفلا اوعيطتسي ملف «ةكئالمللا فويسب مهقانعأ تبرض نيح «ردب موي ايندلا يف :ليقو ءعزفلا تقو يف لاوقأ

 فسخ ءاديبلا اولحدي املف ءاهوبرخيل ؛ةبعكلا نوزغيو «نامزلا رخآ يف نوتأي ءافلأ نينامث يف تلزن :ليقو «ةبوتلا

 (يواصلا ةيشاح) .بيرق ناكم نم ذخألا وهف مم
 ؛شوانتلل اعفار مهل نوكي نأ زوجيو ؛لاح "مهلاو ,ءشوانتلا مه فيك يأ «هربخ "ىأ"و ءأدتبم :خلإ شوانتلا مه ىنأو
 لوانت" ,مهادع نمل يأ :ةزمهملابو (لمجلا ةيشاح) .دعب هيفو شوانتلا مهل رقتسا فيك يأ ,ماهفتسالا ىلع هدامتعال

 ناميإلا لوانت لحم يأ :ايندلا هلحمو (نيلامكلا ريسفت) .لوانت اذإ :شوني شان نم وهو «ةبوتلا لوانت وأ يأ "نامبإلا
 (نيلامكلا ريسفت) .در نيحب سيلو درلا نولأسي مهذنأ :امكُذ سابع نبا نع مكاحلا ىور «ةرخآلا ال ايندلا ةبوتلاو
 نعو .دهاجم هلاق ءنوملعي ال اهب تو يبا نومريو :نيعملاو «ةيضاملا ةياكحلا ىلع "اورفك دق" ىلع فطع :نوفذقيو

 نم" :هلوق نأ ىلإ ريشي :خلإ باغ امج (نيلامكلا ريسفت) .ران الو ةنج الو ثعب ال :نولوقيو «نظلاب نومجري :ةداتق

 «هرمأ نم ديعب بناح نم نومري يأ "نوفذقي" ةلص هنأب رعشي هريغ مالكو «بيغلل ةفص رقتسم فرظ "ديعب ناكم
 يور اذك ءرانلا نم هب ةاجنلاو :هلوبق يأ (نيلامكلا ريسفت) .ةرخآلاو لوسرلا رمأ ف اهولحمت يلا ةهبشلا وهو
 (نيلامكلا ريسفت) .دلوو لام نم :دهاحم لاقو .ءنسحلا نع

 :"رحبلا" ةرابعو (نيمسلا ريسفت) .نيحلا كلذ لبق مهوعياش نيذلا يأ 'مهعايشأ" ب وأ ؛"لعف' ب قلعتم :خلإ لبق نم
 ام نأ هديؤيو «لوألا نامزلا يف يأ لبق نم مهقافصب فصتا نم يأ 'مهعايشأ" ب اقلعتم نوكي نأ حصي "لبق نم"

 (لمجلا ةيشاح) .ايندلا يف ةلوليحلا تناك اذإ "لعف' ب اقلعتم نوكي نأ حصيو ءدحاو تقو يف وه امنإ مهعيمجب لعفي



 رطاف ةروس ١ .ا/ نورشعلاو يباثلا ءرجلا

 اوّدتعي ملو «نآلا هب اونمآ اميف مهل ةبيرلا عقوم 20 بيرم ٍثلَس ىف أوُناك َمُْبِإ مهلبق يأ
 .ايندلا يف هلئالدب

 ةيآ نوعبرأو تس وأ سمح يهو ةيكم رطاف ةروس

 ضرألاو توسل طاق "ابس" لوأ يف نيب امك كلذب هسفن ىلاعت دمك دع
 152500000 ءايبنألا ىلإ ًالّسُر ِةَكيتلَمْلا ٍلِعاَج قبس لاثم ريغ ىلع امهقلاخ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرخآلا يف يأ "نآلا هب اونمآ اميف" :هلوق .ةبيرلا يف هعقوأ اذإ هبارأ نم :مهل ةبيرلا عقوم
 .هلئالدب ايندلا يف اودتعي مل مهنأ لاحلاو «ةرخآلا يف هب اونمآ يأ ,"اونمآ" يف واولا نم لاح :خلإ هلئالدب اودتعي و

 :ىلاعت هنم رداصلا دمحلا يف ليق .هيلع ءانثلا ةيفيك هقلخل اميلعتو هسفنل اميظعت يأ :هسفن ىلاعت دمح (يواصلا ةيشاح)

 لصاحلا ريغ دوهعم ءيش همث نكي مل هنأل ؛ةيدهع نوكت نأ حصي الو ءسنجلل وأ قارغتسالل ماللا نوكت نأ لمتحي

 (يواصلا ةيشاح) .هسفنل ىلاعت هنم رداصلا وه دوهعملاو ؛هيدهع نوكت نأ ىلوألاف دابعلا مالك ف امأو «ةلمحلا هذمي
 فصولا وهو ءدمحلا توبث نم هنومضم. ءانثلا هب دارملا ءكلذب هسفن ىلاعت دمح كانه ثيح يأ خا نيب امك

 ليصفت اهيف نأ كلذب اهحاتتفا ةمكحو ءرطاف أبسو فهكلاو ماعنألا :عبرأ دمحلاب ةحتتفملا روسلا نأ ملعاو .ليمجلاب

 «قشلا رطفلا يعم لصأ ناك :خلإ ىلع امهقلاخ (يواصلا ةيشاح) .ةحتافلا اهيلع توتحا يلا ةيويندلاو ةينيدلا معنلا
 ؛ةيونعم ةفاضإلاو «هنم امهجارخإب مدعلا قش هنأك :يضاقلا لاق «ةقيقح راص بح هيف عاشو ءركذ امع هب زوحب مث

 (نيلامكلا ريسفت) .ةفرعملل ةفص هعوقو حص اذحلو «يضاملا نيعم.هنأل
 لمعي ال نأ مزل لوألا ناك نإف «هريغ وأ يضاملا نعمب "لعاج" نوكي نأ امإ ولخي ال :تلق نإف :ةكئالملا لعاج
 ةفرعملل ةفص نوكي نأ حصي الف ؛ةصصخم ريغ هتفاضإ نوكت نأ مزل يناثلا ناك نإو «"السر" يف لماع هنأ عم
 رابتعابو «ةفرعملل ةفص هنوك حلصي يضملا ىلع لدي هنأ رابتعابف «رارمتسالل انه "لعاج" نأب يبيطلا حرص :انلق
 السر مهلك سيل ذإ ؛مهضعب يأ :ةكئالملا لعاج (لمجلا ةيشاح) .لمعلل حلصي «لابقتسالاو لاحلا ىلع لدي هنأ
 وهو "ةكئالملا"ل وأ ءاريكنت امهقفاوتل ؛اظفل ديج وهو «"السر"ل تعن "ةحنحأ يلوأ" :هلوقو .مولعم وه امك

 .ةفشاك ةفص يهف «ةحنجأ اهل ةكئالملا لك ذإ ؛ئيعم ديح

 «هدابع نم نيحلاصلاو هئايبنأ نيبو ىلاعت هللا نيب طئاسو "السر ةكئالملا لعاج" :"يواضيبلا" ةرابع :ءايبنألا ىلإ السر

 (لمحللا ةيشاح) .هعنص راثآ مهيلإ نولصوي «هقلخ نيبو هنيب وأ ؛ةحلاصلا ايؤرلاو ماهنإلاو يحولاب هتالاسر مهيلإ نوغليي



 رطاف ةروس ١١م نورشعلاو ئباثلا ءرجلا

 لك ىلع هلا َنإ ءاَشَياَم اهريغو ةكئالملا يف ٍتاََأ ىف ُديِزي َعَبُرَو َتلُتَو كَم ِةَحِيِج أ لوأ

 همام او ايا كيت نق ديو هدر وشلل و سا هللا حَمفَي ام () ٌريِدَق ءىش
 2: مكحلا هرمأ ىلع بلاغلا ٌريِرَعْلاَّوِهَو هكاسمإ دعب يآ ءهِدْعَب ْنِم مُهَل َلِسَرُم الق كلذ

 عنمو «مرحلا مكناكسإب جيل ِهَلا َتَمَعِ أوُرْكْذَأ ةكم لهأ يأ ْساَنلَآ اجت
 تعن رخلاو عفرلاب هللا ريغ ًادتبم "'قلاخ"و ةدئاز "نم" ٍقِلَح ْنِم لَه مكنع تاراغلا

 ؟تابنلا ضل نم َو رطملا ٍءآَمَسلآ َنِم مُكُقُرَرَي أدتبملا رخو ءالحمو اظفل "قلاخ"ل
 رجلا ةءارق ىلع

 دص
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 2: تروكفؤوت نزاف ّوه الإ هلإ ال هريغ قزار قلاخ ال يأ :ريرقتلل ماهفتسالاو

 .كلذ ريغو ةئام تس هل مهضعبف الإو ءرصحلا ال ةحنجألا ددع يف مهفالتحاو ءريثكتلا هب دصقلا :خلإ ىننم

 هلو ؛هتروص يف ليئربج ىأر دك هنإف ؛عبرأ ىلع ول ضعب ىلع اهضعب ةحنجأ ةدايزب :ةكئالملا يف (لمجلا ةيشاح)

 (نيلامكلا ريسفت) .نينيعلاو هجولا يف ةحالمو توص نسحو ةماق لوط نم اهريغو حانج ةئام تس
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .حانج ةئام تس هلو «جارعملا ةليل ةَتِفَع ليربح قار هنأ لي هللا لوسر نع :ةكئالملا يف

 "هل" :هلوق يف ريكذتلا اذه ىلعف ءاهريغ وأ ةمحر نم هكسمأ ءيش يأ يأ ؛همومع ىلع نوكي نأ زوجي :كسمب امو

 نم كسه امو :هريدقت ؛هيلع لوألا ةلالدل ؛؟ياثلا نم نيبملا فذح دق نوكي نأ زوجيو ءكسهعي ام ىلع دئاع هنأل ؛رهاظ

 ؛"ام" ئيعم ىلع لمح هيف ثينأتلا ءال كسمم الف :الوأ هلوق فو ,"ام" ظفل ىلع "هل" :هلوق يف ريكذتلا اذه ىلعف .ةمحر

 (لمجلا ةيشاح) .ةنسح ةراعتسا كاسمإلاو حتفلاو ,ظفللا ىلع يناثلا يفو ؛نيعملا ىلع الوأ لمح ةمحرلا هب دارملا نأل

 2"نم" هيف داز ءأدتبم "قلاخ نم"و «ظفللا ىلع "قلاخ"ل اتعن ءارلا رسكب يئاسكلاو ةزمح أرق يأ :"قلاخ"ل تعن

 امإ ربخلاو ءعضوملا ىلع "قلاخ" ل ةفص هنأ :يناثلاو ءأدتبملا ربخ هنأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث هيفو «عفرلاب نوقابلاو

 ةادأ ىلع دمتعا دق لعافلا مسا نأل ؛ةيلعافلا ةهج ىلع لعافلا مساب عوفرم هنأ :ثلاثلاو ,"'مكقزري" امإو فوذحم

 هنأ لجأل عفرلاو ءاظفل "قلاخ" ل تعن هنأ لحأل رجلا نأ :حراشلا مالك ئيعمو .بيطخلا هركذ ام اذه ؛ماهفتسالا

 .شوشم رشنو فل "الحمو اظفل" :هلوقو «”"مكقزري" هربخو ءأدتبم "قلاخ"و «لحملا ىلع "قلاخ"ل ةفص
 .هب رارقإلا ىلع بطاخملا لمحل وأ ءانهه يفنلا وهو هيبنت ماقملا يف دارملاو ءرمألا ريرقتل يأ :ريرقتلل ماهفتسالاو

 َنَتْمِجَأ اولا :ىلاعت هلوق هنمو «”"برض" هبابو ءفرصلا وهو -حتفلاب- كفألا نم :نوكفؤت (نيلامكلا ريسفت)
 (يواصلا ةيشاح) .بذكلا وهف - رسكلاب - كفإلا امأو « (١١:فاقحألا) «انتهلآ ْنَع انكفأتل



 رطاف ةروس 6.8 نورشعلاو باثلا ءزجلا

 اي كلوُبْذَكُي نِإَو ؟قزارلا قلاخلا هنأب مكرارقإ عم «هديحوت نع نوفرصت نيأ نم

 فب

 نيبذكملا يزاجيف ةرحآلا يف (2) ُروُمَأْلآ ْمَجَرَت هللا ىِإَو اوربص امك ربصاف ءكلذ : ل ا عوض وال 4# مم 1 5
 دص

 و ر دص ورب 1 6_0 سس رو ل 1 8 سم ل حر تي ا و « بج يءل

 ةوؤّيحلا ُمُكَنَوعَت الف قح هربعو ثعبلاب هللا دعو نإ سانلا اماني .نيلسرملا رصنيو

 نإ .ناطيشلا :جو ٌروَُْلا هلاهمإو هملح يف هب مُكترعي الو كلذب نامبإلا نع ايدل
 يف هغابتأ ءٌهَبْرِح أوُعْدَي اَمْنِإ هوعيطت الو هلل هاف ردع ودا كن قل

 0 تاَذَع َحُه أورقك َنيِذْلا .ةديدشلا رانلا ©) ريعَسلا بتحضأ ني أوُنوُكَيل رفكلا

 يقفاوملا ام نايب اذهف 9 ٌريبك ٌرَجَأَو ٌةرِفْغُم مه ٍتدَحلّصلآ ْأوُلَِعَو ْوُتَماَ َنيِذَّلآَو
 هيومتلاب ِهَمَع ُءَوُس مُهَل َنّيُر نَمَفَأ :هريغو لهج يبأ يف لزنو .هيفلاخمل امو ناطيشلا

 دص
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 نو واو هو اه اه اه اهو هو نو هله نا 5 ها يه ن6 © # هاه هه »ا # © © ه#© © 09ه هه هه © © »هه هه هه ©# »8 هه © هوه »© © © »8 انسح هاءرف

 وه ةلمحلا كلتو :اوربص امك ربصاف (نيلامكلا ريسفت) .فرصلا :كفألاو «ىلإ نعم. "نيأ" نأ ىلإ ريشي :نيأ نم
 لمتشي مالك :رومألا عجرت (نيلامكلا ريسفت) ."تبذك دقف" :هلوق وهو ءهعضوم هببس عضو هنكلو «ةقيقح ءازجلا

 (كرادملا ريسفت) .هناقحتسي امه بذكملاو بذكملا ةازاحبو ؛همكح ىلإ رومألا عوجر نم ديعولاو دعولا ىلع
 ام بلطو «ةرخآلل لمعلا نع اهعفانك. ذذلتلاو امي عتمتلا مكنلهذي الو ءايندلا مكنعدخت الف يأ :خلإ مكنرغت الف
 كتدابع نع ىيغ هللا نإ :لوقيو «ةبذاكلا ينامألا مكينمي هنإف ؛ناطيشلا يأ :رورغلا (كرادملا ريسفت) .هللا دنع

 نوكي نأ :امهاوقأ ءنيهجو نم هعفرف ءهرجو هبصنو هعفر زوجي :اورفك نيذلا (كرادملا ريسفت) .كبيذكت نعو
 واو نم لدب هنأ :يناثلاو ؛هلعاف "باذع"و «ربخلا وه "مهل' نوكي نأ نسحألاو ءهربح هدعب ةلمحلاو «أدتبم

 هجو نم هرجو «هوحنو "مذأ"ك لعف رامضإ وأ «هل تعنلا وأ «”"هبزح" نم لدبلا :هجوأ نم هبصنو ؛"اونوكيل"
 ىلع ةلعلل امإ "اونوكيل" ف ماللاو ,ميسقتلا ةقباطمل ؛لوألا هوجولا نسحأو ."باحصأ" نم ةيلدبلا وأ .تعنلا

 (لمجلا ةيشاح) .ةروريصلل امإو «ببسلا ماقم ببسملا ةماقإ نم زاحنا
 (نيلامكلا ريسفت) .عدبلا لهأ يف لزن :هللم ريبج نب ديعس لاقو ءامذ سابع نبا نع يور اذك :لزنو
 (اصخلم) .بهذ وأ ةضفب ءيشلا يلط :هيومتلا :”حارصلا" فو «ةفرخزلا :هيومتلا :هيومحلاب



 رطاف ةروس ١٠١6 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 مرهم فوتو ءاشن رم ٌلِضُي هللا نإ :هيلع لد «ال ؟دّثلا هاده 00 :هربح أدتبم " م

 هللا َنِإ اونمؤي ال نأ كمامتغاب مسرَبسَح مهل نيزملا ىلع ْمِلَع َكسْفَت تهت اق مَعَ
 20 ودور ص

 )م حيرلا |" :ةءارق يفو حير 0 ىذلا هّللاَو .هيلع مهيزاجيف 2: َنوعَنَصَي اَمِب مَع

 ةبيغلا نع تافتلا هيف ُهسقَسَف هجعرت يأ «ةيضاملا لاحلا ةياكحل عراضملا باس يعتق
 ا

 نح :كلبلا خرم نطو الا دم انييحاف ني كلاب ال - فيفختلاو ديدشعلاب كيا

 نَم .ءايحإلاو ثعبلا يأ 7# ذوشنلا َكِلاَدَك ًالكلاو عرزلا هنااا نأ ايم 3
0 - 

 . ؛هتعاطب الإ هنم لانت الف «ةرخآلاو ايندلا يف يأ اًعيِبْج ئ ميج ةردلا ليف ةزعلا دب ناك

 وأ «"ءاشي. نم لضي هللا نإف" :هلوق -ربخلا ىلع يأ- هيلع لد ربخلا فذحف "هللا هاده نمك" هربخ :أدتبم "نم"

 ؛باوحلا فذحف «ةرسح مهيلع كسفن تبهذ هملع ءوس هل نيز نمفأ :هريدقت :ليقو «"هل نيزي مل نمك" ربخلا

 نم لضي هللا نإف" :هلوق ةلالدل ؛ربخلا فذح ىيعملاو ءربخلا ريدقت ىلع يأ :هيلع لد (نيلامكلا ريسفت) .ةلالدلل

 ام كلذك ناك ولف .هسفن لاعفأ قلخي دبعلا نأ نومعزي نيذلا ةلزتعملا ىلع در ةيآلا هذه يفو «هيلع "لإ ءاشي

 (يواصلا ةيشاح) . هلل ىدهلاو لالضإلا دنسأ

 هل نيز نمفأ وأ ءةرسحت هيلع كسفن' تبهذ هلمع ءعوس هل نيز'نمفأ :نيغملا نأ جاحزلا ركذ :خلإ بهذت الف

 «'"كسفن بهذت الف هيلع ءاشي نم يدهيو ءاشي نم لضي هللا نإف" :ةلالدل فذحف هللا هاده نمك هلمع ءوس

 امك ,."بهذت" ةلص "مهيلع'و «تارسحلل كسفن كلمت ال نعي هل لوعفم "تارسح"و .اهكلق ال يأ ديري

 .هتلص هيلع مدقتي ال ردصملا نأل ؛!"تارسح" ب قلعتي نأ زوجي الف ءانزح هيلع تامو ءابح هيلع كله :لوقت

 (نيلامكلا ريسفت) .دارفإلاب "حيرلا" يلعو ةزمحو ريثك نبال :ةءارق ينو (كرادملا ريسفت)
 يف لحخدأ وه يذلا ملكتلا ىلإ ةبيغلا نع :تافتلا هيف (حارص) .ناكملا نم علقلا :جاعزإلا :هجعزت يأ

 ةزمحو صفحو عفان أرق يأ :فيفختلاو ديدشتلاب (نيلامكلا ريسفت) .عنصلا ديزم نم اهيف امل ؛صاصتخالا

 (بيطخلا ريسفت) .فيفختلاب نوقابلاو «ءايلا ديدشتب يئاسكلاو

 نمو «ةزعلا لانت نيأ نم ممهملاو رادقألا يوذ هبني نأ هناحبس ديري نأ لمتحيو :"يبطرقلا" يفو :خلإ ةزعلا ديري
 ّدلا نم ةزعلا بلط نمف «ةروسلا هذه تايآ نم موهفملا وهو «قارغتسالل ماللاو فلألا نوكتف ءقحتست نيأ

 3 لاق «هنع ةبوجحم الو ةعونمم ريغ هللا ءاش نإ هدنع اهدجو 0 نوكسو لذو راقتفاب اهبلط يف هقدصو

 9 ."هدنع اهبلط نم ىلإ هلكو هريغ نم اهبلط نمو هللا هعفر هلل عضاوت نم"



 رطاف ةروس ١١ نورشعلاو باثلا ءزجلا

 ٌحلَّصلآ ُلَمَعْلاَو اهوحنو هللا الإ هلإ ال وهو هملعي ُبّيطل ُبّيِطل ٌملَكْلا ُدَعَصَي ِهْيَلِإ هعطيلف

 نانو 18 10 فا نا 6 لا دلل وجمل أ كه 12 3 ا رول نا ا نفعت ِتاَكيّسلَآ تاركملا َنودمَي نيو هلبقي رهعْفرَي

 نوعا شل قرود عا َنيِرفاَكْلا َنوُذَحتي َنيِذّلاَط :لاقف هاوس دنع نم ةزعلا اوبلط اموق هللا ركذ دقو -

 ءاشي نم امي زعي هل ةزعلا نأ هيف لاكشإ ال احيرص كأبنأ دقف (©: ءاسنلا) ًاعيِمج هب َةَرعلا َنإَف َةَرعْلا ُمُهَدْنِع

 "ريوعلا يرادلا وه فار نم اهي ةردنا لزق هولا تيري قاك نيا ةةلرقل نيش 28 لاهو ءاشي وم انك لذي
 :لاق نم نسحأ دقلو عطيلف جاحزلا لوق نعم اذهو

 اهذ يف اهزعف كيلإ انم اعضاوت باقرلا تللذت اذإو

 ديبعلاب زتعا نم هنإف ؛هب زازتعالا هناحبس هلل ةلذلاب دصقيلف «ةزعلا راد لحديو زوفلا لانيل ةزعلا ديري ناك نمف

 هنيب سيل عمج لك نكلو «ةبيطلا سايقلا ناك :بيطلا ملكلا (لمحلا ةيشاح) .هللا هزعأ هللاب زتعا نمو هللا هلذأ

 (نيلامكلا ريسفت) ."كرادملا" يف اذك «ءثنؤيو ركذي ءاتلا الإ هدحاو نيبو

 ةراشإ دوعصلاب هنع ربعو «هاضرو هناحبس هملع نع ةيانك وأ ءزاجم هيلإ ملكلا دوعص يف نأ ىلإ ريشي :هملعي

 باتكلا لمحي :ليقو «هئامس ىلإ دعصي ىعملا :ليقو .لفسأ باذعلا عضومو «قوف باوفلا عضوم نأل ؛هلوبقل
 راكذألا نم يأ :اهوحنو (نيلامكلا ريسفتو يواصلا ةيشاح) .ءامسلا ىلإ دبعلا ةعاط هيف بتك يذلا

 هلل وه وأ فللا ركذ وه مالك لك نأ راتحملاو :يزارلا لاقو «رافغتسالاو ءاعدلاو نآرقلا ةءارقو تاحيبستلاو

 .دعصي هيلإ وهف «ملعلاو ةحيصنلاك

 هوجولا دحأ وهو «هلوبق نع ةيانك هعفرو «ىلاعت هللا ىلإ عجري "عفري" يف نكتسملا نأ ىلإ ريشي :هلبقي هعفري
 ءاهلاو ؛لمعلا ىلإ عجري هنأ :يناثلاو .هبحاصل لمعلا هللا عفري :لاق ةداتق نع كرابملا نبا جرحأ .ةيآلا يف ةعبرألا

 ريبج نب ديعسو سابع نبا لوق وه :يوغبلا لاق «هلوق هللا در هضئارف دؤي ملو هللا ركذ نمف «"ملكلا" ىلإ
 نأ الإ هلمع لبقي الف .حلاصلا لمعلا عفري بيطلا ملكلا يأ يناثلا سكع :ثلاثلاو .رثكألاو ةمركعو نسحلاو

 لمعلا يأ لماعلا ىلإ ءالاو «لمعلا ىلإ نكتسملا نأ :عبارلاو .لتاقمو يبلكلا لوق وهو «ديحوتلا نع ارداص نوكي
 :"بيطنلا" يف لاقو .ىلاعت هلل "هعفري" يف نكتسملا نأ ىلإ ريشي (نيلامكلا ريسفت) .هفرشيو لماعلا عفري حلاصلا
 .امهايإ ىلاعت هلوبق نع زاحم حلاصلا لمعلاو ملكلا دوعصف

 مزال "ركم" نأل ؛"نوركمب'" ل قلطم لوعفم ,فوذحم فوصومل ةفص تائيسلا نأ ىلإ ةراشإ هردق :تاركملا

 وه لب «مزال ركملا نأل ؛هب الوعفم سيل :تائيسلا (يواصلا ةيشاح) .ةعيدخلاو ةليحلا :ركملاو «لوعفملا بصني ال
 "ةركم" عمج تاحتفب "تاركملا"و .يقيقحلا فوصوملا وه يذلا فوصوملا ريدقتب اذهل راشأ امك قلطم لوعفم

 يف ءايرلا انه ركملاب دارملا :ليقو (انخيش) «ةعيدخلاو ةليحلا وه يذلا ركملا نم ةرملا يهو ءفاكلا نوكسب

 (لمجلا ةيشاح) ."يبطرقلا ريسفت" «لامعألا



 رطاف ةروس ١١ ؟ نورشعلاو ئباثلا ءرجلا

 مُه "لافنألا" يف ركذ امك ءهجارخإ 7 هلتق وأ هدييقت نم ةودنلا رنا يف يبنلاب

 مدأ مكيبأ قلخب ٍباَرَت نم ةأَع ُهَّللَآَو م 5000 ديون ادع

 لمحت اَمَو 5 ذب ل اهنم هتيرذ قلخ َس يلا نش عي هنم
 رات سا

 00 0000 كلذ 0 رمعلا ليوط رمع

 17101 ناَرَحَبْلا ىوَحَسَي امَو ها ريس ه هللا ىلع كلذ َنإ ظوفحلا 00
 1 ناسنإلا ةفيحص وأ

 يف "لافنألا" يف ركذ امك «يدانلا هنمو ؛عامتجالا :ةودنلاو «ةروشملل هيف نوعمتجي ةكمي راد وه :ةودنلا راد يف

 رخآ ليلد :خإ مكقلخ هللاو (نيلامكلا ريسفت) (". :لافنألا) ©كولُتقَي ْوَأ كويل اوُرفك َنيِذلا كب ٌركْمَي ذِإَوإ# :هلوقو

 معأ نم غرفم ءانثتسالاو ءعضاولاو لماحلا ىثنألا نع يأ :لاح (لمجلا ةيشاح) .روشنلاو ثعبلا ةحص ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .هل ةمولعم «هملعب ةسبلتم هنوك لاح الإ لاح يف عضت الو لمحت ال يأ «لاوحألا

 وه مك هرمع بتك الإ رمعم نم رمعي ام :امكذ سابع نبا لاق ةماعلا ةءارق يف «ميملا حتفب :رمعم نم رمعي امو

 صقن ؛موي هرمع نم صقن :رخآ باتك يف بتكي مث ,؟ةعاس وه مكو ؟اموي وه مكو ؟ارهش وه مكو ؟ةنس

 وه اذهو «هرمعي يذلا وهف هلبقتسيو «ءناصقنلا وهف هلحأ نم ىضم امف هلحأ ٍفوتسي نيح «ةنس صقن ءرهش

 (ارصتخم يواصلا ةيشاحإ .نسحألا

 ليوط يأ رمعم امإ ناسنإلا :تلق نإف .ديز صقني الو ,ناسنإلا ةفيحص وأ حوللا يأ :خاإ هرمع نم صقبب الو

 رمعي امو" :هلوق حص فيكف «لاحمف هفالخو ريمعتلا هيلع بقاعتي نأ امإف .هريصق يأ رمعلا صوقنم وأ ,رمعلا

 ىلع الاكتاو «نيعماسلا ماهفأب هليوأت يف ةقث «هيف حماستملا مالكلا نم اذه :تلق ؟"هرمع نم صقني الو رمعم نم

 :نولوقي «سانلا مالك هيلعو ,دحاو رمع يف رصقلاو لوطلا ةلاحإ مهيلع سبتلي ال هنأو ءمهوقعب هانعم مهديدست

 يف بتكي مث «ةنس اذكو اذك هرمع ةفيحصلا يف بتكي هنأب ةيآلا ليوأت وأ «قحب الإ هبقاعي الو ادبع هللا بيثي ال

 غلب نم رمعملا :ةداتق نعو ؛هرمع ناصقن كلذف «هرحآ ىلع ٍقأي ىح «ناموي بهذو «موي بهذ كلذ لفسأ

 (كرادملا ريسفت) .ةنس نيتس لبق توب نم صوقنملاو «ةنس نيتس

 يف دارطتسالا ليبس ىلع لاق مث «رفاكلاو نمؤملل نيِلتَم حلملاو بذعلا نيرحبلا برض :خلإ نارحبلا يوتسي امو
 «نيرحبلاب نيسنحلا هبشي نأ وهو «دارطتسالا ةقيرط ريغ لمتحيو .هئاطعو هتمعن نم امي قلع امو نيرحبلا ةفص

 - هيف كلفلا يرجو ءؤلؤللاو كمسلا خف عفانم يف بذعلا كراش دق هنأب رفاكلا ىلع جاحألا رحبلا لضفي مث



 اه ت51 سس
 ةحولملا ديدش ٌّجاَجأ حلم اًددَهَو هبرش ُُباَرَع ُعيآَس ةبوذعلا ديدش تار ُبْذَع اًددَه
 :ليقو ؛حلملا نم َنوُجِرَْستَو كمسلا وه ابر امل َنوُُكأَت امهنم لع نيو
 لك يف هيف قفسلا كللفلا رتضبت فرو ناجرملاو ؤلؤللا يه اَهَن ا ةّيلح امهنم

 اوبلطت ْاوُكَتَبَتِل ةدحاو حيرب ةربدمو ةلبقم هيف اهيرجب هقشت يأ «ءاملا رخمتَرِحاَوَم امهنم
 ةرخاوم"بب قلعتم

 هللا لخدي ُجِلوُي .كلذ ىلع هللا 2) َوُرُكْمَ َمُكَّلَعَلَو ةراحتلاب ىلاعت ِهِلْضَف نِم

 لك َرَمَقْلآَو سْمْشلآَرْخَسَو ديزيف ٍليْلأ ىف + هلحدي راه جلوي ديزيف ِراَهَتلَآ ىف ليل

 نيذلاَو ٌكللُمَلآُهل مكر ُهَّلل هكلد ةمايقلا موي يسرع هكلف يف ىرجت انهم

 (5) ريمطق ني َروُكلَبَي ام مانصألا مهو هريغ يأ ءِهِنوُد نم نودبعت َوُعَدَت

 م اضرف | ركهس ولو اعد اوكمتي ل رهوغذدت نإ .ةاونلا ةفافل

 دَسأ وَ ةراَجِحْلاَك هَ َكِلَ ٍدْعَب نم ْمُكبوُلُف ن ْثَسق مث" :ىلاعت هلوق ةقيرط يف وهف ؛عفنلا نم ولخ رفاكلاو -

 4ُءاَمْلا ُهْنِم جْرْحَيَف ّىقَّشَي اَمَل اهنِم نو ُراَهَْأْلا ُهْنِمَُجَفتي اَمَل ٍةَراَجِحْلا َنِم َنَِوظ :لاق مث « (74:ةرقبلا) (ةَوْسَق

 (كرادملا ريسفت) .هرحآ ىلإ (/ 5 :ةرقبلا)

 وه بارشلا نأل ؛برشلاب بارشلا حراشلا رسف امنإو (حارص) .قلحلا يف رادحنالا ةلوهس :غوسلا :غئاس

 .ءاملا انهه دارملاو .برش ام :بارشلاو :"نايبلا حور" فو (لمجلا ةيشاح) .هسفنل ءيشلا ةفاضإ مزليف ءبورشملا
 ةيشاح) .جازتمالا دنع امهنم ولؤللا جرخيف «حلملاب جزتمت ةبذع انويع حلملا رحبلا يف نأ ههجوو يأ :امهنم ليقو
 وه :يشوطرطلا لاقو ءقلؤللا راغص وه :ةعامجو يرهزألا لاق "ناحرملاو" :"حابصملا" يف :ناجرملاو (يواصلا

 .ًاريثك ضرألا براغم اندهاش اذكهو :لاق ءفكلا عباصأك رحبلا نم علطت رم قورع
 يف حيرلا تلبقتسا وأ ترح عنمك ةنيفسلا ترخمو «هيديب هقش :ءاملا حباسلا رخم :"سوماقلا" ف :هيف اهيرجب

 :"يحركلا" يفو .ةاونلا ىلع نوكت يلا ةقيقرلا ةرشقلا يهو «ماللا رسكب :ةاونلا ةفافل (نيلامكلا ريسفت) .اهيرح

 ةعبرأ ةاونلا يف نأ مولعمو ءاهرهظ يف ةتكنلا يه :ليقو «ةاونلا ىلع ةفتلملا ةقيقرلا ةرشقلا يأ "ةاونلا ةفافل" :هلوق

 ءاهرهظ يف ام وهو :ريقنلاو «ةفافللا وهو :ريمطقلاو «ةاونلا قش يف ام وهو :ليتفلا :ةلقلا يف لثملا هب برضي ءايشأ

 (لمجلا ةيشاح) .ةاونلاو عمقلا نيب ام وهو :قورفثلاو



 رطاف ةروس ١١ نورشعلاو يباثلا ءزجلا

 نوؤربتي يأ هللا عم مهايإ مككارشإب ْمُكِحَرِشب َنوُرفكَي ةَسَيِقْلآ َمْوَيَو مكوباحأ ام
 هللا وهو «ملاع | :2)ِريبَخ ٌلَكِم نيرادلا لاوحأب َكفَتُي يلو 0 00 هر مكتبا

 هقلحخ نع ُنَعْلأ َوه هلو لاح لكب دس لإ ءارففلا كا ةئانلا اماع .:لاغت

 .مكلدب /2) رديددَج قلي ِتأَيَو مُكَبِهْدُي ْأَسَي نإ .مهب هعنص يف دومحملا (2) ةييحلا

 سفن َرزو لمحت ال يأ «ةمثآ ٌةَرِزاَو سفن ْرِرَن الو .ديدش 2) زيِرَعب هَل لع َكِلَذ اَمَو

 ُهَنِم َلَمْحْخاَل هضعب لمحيل ؛ًادحأ هنم اَهِلَمِح لإ رزولاب ُةَلَفْتُم سفن د نإو تيرخأ
 نم مكح نيقشلا يف لمحلا مدعو «نبالاو بألاك ةبارق قاد وغالملا نك لَو نه

 نوعفتنملا مهنأل ؛هوأر امو هنوفاخي يأ بقلب مُييَر ْوَشْحَح َنيِذْلا ردت اَمّنِإ هلل

 ير اكو دوروك نم: رزقا نر يدور ةاعوداو ا "راك اوتاكو :ناذنالا
 آلا يف لمعلاب يزجيف عجرملا (2:ٌريِصَمْلآ هللا َلِإَو هب صتخم هحالصف ِهِسْفَتِل
 ا ل ا و نمؤملاو رفاكلا 2 :اريِصْبْلاَو ىمعألا ىوَتَسَي اَمَو

 ريغ اماع نوكي نأ لمتحي باطنلا اذهو ءاهملعي ال يريغو ءايشألاب ملاع ينأل ؛يلثم دحأ كربخي ال يأ :ريبخ لغم

 كلذب سانلا بطاخ امإو :هللا ىلإ ءارقفلا متنأ (يواصلا ةيشاح) لق هل اباطخ نوكي نأ لمتحيو ,دحأب صتخم

 متنأ سانلا اهيأ اي :نعملاو .مهسفنأل هنوبسنيو غلا نوعدي نيذلا مه سانلا نأل ؛اريقف هللا ىوس ام لك ناك نإو

 ئغ الف «رومألا رئاس نم مكل ضرعي اميفو .مكلاومأو مكلايعو مكسفنأ يف هللا ىلإ اجايتحاو اراقتفا قلخلا دشأ
 نم يأ «"هبر فرع دقف هسفن فرع نم" :هذ قيدصلا لوق انه نمو .كلذ نم لقأ الو «نيع ةفرط هنع مكل

 (يواصلا ةيشاح) .لامكلاو ةردقلاو زعلاو ئغلاب هبر فرع «ةنكسملاو زجعلاو لذلاو رقفلاب هسفن فرع

 حرص امك «ىرخأ سفن مث ةثآ سفن لمحت الو يأ هب ملعلل ؛فوصوملا فذح هيف نأ ىلإ ةراشإ :ةرزاو سفن
 .رزولا نم نئاكلا اهلومحم ىلإ يأ رزولا ىلإ عحار ريمضلاو ,لومحملا عم. ,"اهلمح"ل ةفص :هنم ."بيطخلا" يف

 نإو" :هلوقب روكذملا يرايتخالاو "خلإ رزت الو" :هلوقب روكذملا يرهقلا لمحلا يأ :نيقشلا يف (لمجلا ةيشاح)
 .ارايتخا لمحلل يفن :يناثلاو ءارابجإ لمحلل يفن لوألاف "خلإ عدت



 رطاف ةروس ١١ه نورشعلاو ئباثلا ءرجلا

 و .رانلاو ةنجلا 2و ُروُرَْ اَلَو ٌلِظلا الو .ناميإلا 2 رولا الو رفكلا َتَمّلَظلَآ اَلَو 2 59 ءمص سري يدم ص 1 1 ص متي و رع م تر
 هللا َّنِإ ديكأت ةثالثلا يف "ال" ةدايزو ,رافكلاو نونمؤملا ُتسَوْمَأَلآ اَلَو ءاَيَحَأْلا ىوَتَسَي

 دص

 رافكلا يأ ؛ جو روبل فنّ عمشُمب تأ مَو ناعيإلاب هبيجيف «هتياده ُءآَشَي نم ٌعِمَسُي

 نة -ر عم 0 .٠
 ىدفلاب َقَفلِب َكَتلَسَرَأ انإ .مه رذنم 6 ٌديذت ّلِإَتنَأ امّْنِإ .نوبيجي الف ىتوملاب مههبش

 و
 ْ 0-5 فلس اَلَخ ا ايل امن يادوب نم 56 هيلإ لإ باحأ نم هي دع كه نب

 «ليحنإلاو ا وه (29 ٍريِبَمْلا بتكْلابَو ميهاربإ ْ ةحصرُزلايَو تا جعملا ِتَتَيَبْلاِب

 01 8 ريكت تاكفيكف مهبيذكتب ا ند .اوريض امك ريضاف

 :هلوق .دحاو عون وهف ناميإلا فالخب «ةريثك هعاونأ نإف ؛رفكلا عاونأ رابتعاب "تاملظلا" عمج :تاملظلا الو

 مومسلاو رورحلا :ليقو .ليللاب مومسلاو «راهنلاب نوكت رورحلاف ؛مومسلا فالخ ةراحلا حيرلا يه "رورحلا الو"

 مومسلاو «ليللاب ةراحلا حيرلا :رورحلا :امُكهذ سابع نبا نعو :رانلاو ةنجلا (يواصلا ةيشاح) .راهنلاو ليللاب
 (نيلامكلا ريسفت) .سمشلا عم راهنلاب نوكي رورحلا :ليقو .راهنلاب
 ءايحألا" :هلوق نأل ؛لوألا يف كلذ كرت امنإو «يفنلاب اهريدصتب لصح هلصأ نإف ؛يفنلل :ديكأت ةثالثلا يف

 نيب داضت ال ريصبلاو ىمعألاو ,داضت هيف اميف تررك :ليقو .هيف راركتلاب ىفتكا هانعمي ناك امل "تاومألاو

 رقتفي ال مالكلا لوأ ف بطاحملا نأل :ليقو ءامهافصو داضت نإو اريصب هنوك دعب ىمعأ ريصي صخشلا نإف ؛امهيتاذ

 يدهيف «هيف لحدي ال نمم مالسإلا يف لدي نم ملع دق نعي :خإ عمسي هللا نإ (نيلامكلا ريسفت) .دارملا مهف يف
 ىتوملاب رافكلا هبش «نيلوذخم موق مالسإ ىلع صرحت كلذلف مهرمأ كيلع يفخف تنأ امأو“«هتياده ءاشي نم
 (كرادملا ريسفت) .مهعومسم. نوعفتني ال ثيح
 :هلوق .بتكي ام لكل مسا وه :ربزلابو .ةرتفلا درت الف «هريغ حرص امك ءاهرذني ملاع وأ يأ :اهرذني يبن

 «نوتس يهو ثيش فحصكو «ةرشع يهو ؛«ةاروتلا لبق ىسوم فحصكو «نوثالث يهو يأ "ميهاربإ فحصك"
 (يواصلا ةيشاح) .ةعبرأو ةئام ةيوامسلا بتكلا ةلمجف «ةعبرألا بتكلا امل مضت «ةئام فحصلا ةلمجف

 نأ ىلإ ةراشإ "هعقوم عقاو وه يأ" :هلوق ينو .ركنملا رييغت وهو «راكنإلا نعم ريكنلا نأ مدقت :ريكن ناك فيكف

 (لمجلا ةيشاح) .هيف لمأتي نأ يغبنيو ءيحركلا هلاق امك ؛يريرقت ماهفتسالا



 رطاف ةروس [|١ نورشعلاو 2 ءرجلا

 رمحأو ا ولا قل تأ ءهب ةبيغلا نع تافتلا هيف اَنَجَرْخَأَف َءآَم ِءاَمَسلَآ مس 7 سدو
 و

 ٌرَمَحَو ضيِب هريغو لبجلا يف قيرط :ةدح عمج ٌدَدَج ٍلاَبجْلا َنِمَو اهريغو رفصأو

 يأ "ددج" ىلع فطع ,) ٌدوُس ٌبيِباَرَعَو فعضلاو ةدشلاب اَبيَوْلأ ٌفِلَتْمم رفصو
 ا وس 0 م «بيبرغ دوسأ :اريثك لاقي «داوسلا ةديدش روخص

 ىلع لادلا عيدبلا عنصلا نم جارخإلا يف املو «ءاملا لازنإ نم غلبأ جارخإلا يف ةنملا نأ هتمكحو يأ :خإ تافتلا هيف

 ةدمك هلوأ مضب "ةَّدُح" عمج «ةيفانثتسا واولا نأ رهاظلا :ددج لابجلا نمو (يواصلا ةيشاح) .ةيهلإلا ةردقلا لامك

 نوكي نأ الإ مهللا «قيرطلا سفن سيل لابحلا نأل ؛قئارط وذ لابحلا نم نأ يعملاو ؛هريغو لبجلا يف قيرط وهو ءددمو
 "رامحلا ةدج" هنمو «هيلي ام نول هنول فلاخي ام قئارطلا نم يه :ليقو ءاهفاولأ قئارطلا نم دارملاو «ةغلابملا هجو ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .دوصقملا هنأل ؛هنيرق بسانيف ءاهناولأ ةفلتخم لابحلا نأ ىلإ هلآمو .هرهظ طسو يف يذلا طخلل

 .هرهظ ىلع ءادوسلا ةطخلل رامحلا ةدح :لاقي «قئارطو ططخ يأ :هريغو "يواضيبلا" يفو :لبجلا يف قيرط

 .ةقيرطلا وأ ةطخلا يهو .ةدج عمج :ددجلاو :يزارلا لاقو .قئارطلاو طوطخلا :ددحلا :اضيأ يرشخمزلا لاقو

 2 نوكي نأ زئاج الو .هريظن يف مدقت امك هب لعاف "اهناولأ"و ءاضيأ "ددج"ل ةفص "فلتخم" :خلإ اهاولأ فلتخم

 ريمض اهلمحتل ؛"ةفلتخم" :لاقي نأ بجي ناك ذإ ؛ةفص ةلمجلاو ءارحؤم أدتبم "اهناولأ"و ءامدقم اربح "فلتخم"

 (لمجلا ةيشاح) .أدتبملا

 هنأ :يناثلا .نول ىلع نول يذ فطع "رمح" ىلع فوطعم هنأ :اهدحأ اة ةثالث هيف :خلإ دوس بيبارغو

 ."ددج" ىلع وأ "ضيب" ىلع فوطعم :يرشخمزلا لاق ."ددج" ىلع فوطعم هنأ :ثلاثلا ."ضيب" ىلع فوطعم

 يف فاضملا فذح ريدقت نم دب الو :لاق مث .دحاو نول ىلع وه ام اهنمو ؛ددج وذ ططخم لابحلا نمو :ليق هنأك

 فلتخم لابحلا نمو :كلوق ىلإ لوؤي تح ؛دوسو رمحو ضيب ددج وذ لابحلا نمو :ئيعمب "ددج لابحلا نمو" :هلوق
 نأل ؛رمحو ضيب دعب كلذ ركذ امك ءاهفاولأ فلتخم دوس بيبارغ ركذي ملو .اهناولأ فلتخم تارمث :لاق امك «افاولأ

 وهو بيبرغ عمج :"بيبارغ"و .مدقت ام فالخب «توافتم ريغ ادحاو انول راصف .داوسلا يف غلابملا وه بيبارغلا

 بهذمو «ريخأتلا ةين يف هنأ مهضعب معز مث نمف «ققي عصانو عقافك دوسألل عبات وهف داوسلا يف يهانتملا دوسألا

 :"دوعسلا يبأ" فو «"بيبارغ" نم نايب فطع وأ لدب (لمحلا ةيشاح) .اهفوصوم ىلع ةفصلا مدقت زوجي هنأ ءالؤه
 .ةغلابملل مدق امنإو ,دكؤملا عبتي نأ ديكوتلا قح نمو ءرمحألل ديكأت يناقلاك ءدوسألل ديكأت بيبارغلا

  ."حارصلا" يف اذك ميظع رجح عم ,نيتحتفلاو حتفلاب رخص عمج :روخص



 رطاف ةروس 5-3 - نورشعلاو ئناثلا ءزجلا

 كللَدك هُناوْلأ فلتخم ِمعَنَأْلاَو ٌيمآَوَدلَأَو ساَنلا َِمَو .دوسأ بيبرغ :اليلقو

 افكك .لاهجلا فالخب اوَمَلُعْلا هِداَبِع ْنِم هلآ ىَسْحت اَمْنِإ لابجلاو رامثلا فالتحاك

 َتروُلتَي َنيدنلا ّنِإ .نينمؤملا هدابع بونذل (ج) ٌروفَع هكلم يف ٌريِزَع هلأ حرإ ةكم

 ةاكز َةَيِاَلَعَو اًرئي َمُهنَقَرَر اَمِم م أوُقَفْنَأَو اهومادأ َةْوَلّصلآ ْأوُماَقَأَو ِهَلآ َبَمِك نوؤرقي

 ةروك ذملا مهلامعأ باوث روحا ولا .كلق ترو نأ ةرتجت َوُجَرَي اهريغو
 0 رداسكلاو كالهلا :راوبلإ

 َكيَلإ اَئْيَحْوأ ى دلو .مهتعاطل 2 ٌر * كم مهيونذل ٌروُفَع هن ٍلطَ ني مهدي

 ءمِداَبعب هلل نإ بتكلا نم همذقت 0 امل نذدك نكلارف نآرقلا بتكلا َنِم

 01100 .رهاوظلاو نطاوبلاب ملاع حجو ٌريِصَب يب 1 ' مدد <

 يف نوكي ال ام ةغلابم نوكي ديكأتلا مدقت يف نأل ؛ديكأت ةدايز ديفيل ؛دكؤملا مدقتب يأ :دوسأ بيبرغ اليلقو

 (نيلامكلا ريسفت) .فلتخم فصو مهنمو يأ هريخ "سانلا نم"و ءفوذحم أدتبم ةفص :خلإ فلتخم .هريخأت

 اذلو ؛هل مهاشحأ ناك هبرل هتفرعم تدتشا نمف «هب ةفرعملاو ملعلا اهطرش هللا ةيشح نإ يأ :خلإ هللا ىشخي امنإ

 ءاملعلا بصنو هللا مسا عفرب ةءارق يفو (يواصلا ةيشاح) .مكاقتأو هللاب مكاشحأ انأ :ثيدحلا يف درو
 (ريبكلا ريسفتلا) .لجبيو مظعي :اهانعم

 هاوس امل رهاق زيزع هنأل ؛ىلاعت هللا ىشخي نأ ناسنإ لك ىلع بحي :ليق هنأك «ةيشخلا بوحول ليلعت :خ! زيزع

 هلوق نم ةلمحلا :اهدحأ ,ناهجو "نإ" ربخ يف :خلإ نولتي نيذلا نإ (يواصلا ةيشاح) .نيبنذملل روفغ

 وأ «"روبت"ب وأ ؛"نوجري"ب قلعتم 0000 "ةراحت"ل ةفص "روبت نل"و ءنوحري نيلاتلا نإ يأ ”نوحري"
 هنإ" ربخلا نأ :يناثلاو .ةبقاعلا مال ماللا نوكت نأ زوحي نيلوألا نيهجولا ىلعو ؛مهيفويل كلذ اولعف يأ فوذحم

 "اوقفنأ" نم لاح "نوجري"ف اذه ىلعو ءمهل روفغ يأ «دئاعلا فذح ىلع يرشخمزلا هزوج ؛”"روكش روفغ

 (لمجلا ةيشاح) .نيجار كلذ اوقفنأ يأ

 ,مهروحأ مهيفويل ؛هللا دنع ىقبتو قفنتو ءداسكلا ةراجتلا نع ىفتني نيعي ,"روبت نل" هيلع لد امب قلعتم :مهيفويل

 نأو «نايبلل "نم" نوكت نأ زوجي :باتكلا ٠ نم (نيلامكلا ريسفت) ٠ "نوجري"ب وأ «مهيفويل اولعف يأ ردقم. وأ

 (لمجلا ةيشاح) .ةدكؤم لاح "اقدصم'و ءأدتبم وأ لصف وهو ؛ضيعبتلل نوكت نأو ءسنجلل نوكت



 رطاف ةروس ١١ نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 َمُهْتِمَف كتمأ مهو اَِواَبِع ني اتيمَطْصآ َنيِلأ نآرسقلا بكل انيطعأ اَدَرْوَأ
 ْمِهِمَو تاقوألا بلغأ يف هب لمعي ٌدِصَتقُم مكّبِمَو هب لمعلا يف ريصقتلاب م

 هتدارإب ل نذإب لمعلا ىلإ داشرإللاو ميلعتلا هب 0 000 مضي ِتَرَيَخْلاِب قب

 يأ وع ةماقإ ِنَذَع تنَج 2: ٌريبكلا ٌلضفْلا وه ى باتكلا مهئاريإ يأ كلت
 قيسلا قا 0 وأ

 ضعب نِم اييف تاث ربخ نول أدتبملا "نات" ربخ «لوعفمللو لعافلل ءانبلاب ةثالغلا

 لل ا ا ا لل ل ل ا 2. ريرح ايف مُجُس تابلو بهذلاب عصرم ١ َوَلَؤَلَو َِهَذ نم َرواَسُ

 ا فيعمل نب كا ني وشي

 دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ "انيطعأ" :هلوق .ةمألا نم مهريغ ةبتر نع مهتبتر دعبل ةراشإ "مث"ب ىتأ :خإ اثروأ مث

 باتكلا ءاطعإ كلذكو «بصن الو بعت الب ثراولل لصحي ثاريملا نأ :اثاريم هتيمست هجوو ءءاطعإلا ثيروتلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .ضيعبتلل وأ ةينايب "نم" نوكت نأ زوجي :نم (يواصلا ةيشاح) .بصن الو بعت الب لصاح
 اهلك ءالؤه :ةيآلا هذه يف اعوفرم هيو ديعس يبأ نع يذمرتلاو دمحأ ىور «قباسلاو دصتقملاو ملاظلا يأ :ةثالثلا يأ
 لاوقأ فلتخاو .روفغم انملظو «جان اندصتقمو «قباس انقباس :اعوفرم هو رمع نع هدانسإب يوغبلا ىورو .ةنجلا يف
 دحاجلا ,ةمعنلاب رفاكلا :اظلاو «يئارملا :دصتقملاو «صلحملا :قباسلا :ام5# سابع نبا نعف «ةثالثلا ريسفت ف فلسلا

 .امهنع بنتحما :قباسلاو «ةريغصلا بحاص :دصتقملاو «ةريبكلا بحاص :لاظلا سنا قا عيبرلا نعو .هل

 .هتائيسو هتانسح توتسا نم :دصتقملاو ؛هتانسح تححر نم :قباسلاو «هتائيس تححجر نم :ملاظلا :نسحلا نعو
 (نيلامكلا ريسفت) .الوق نوعبرأو ةسمخ اهريسفت يف ليقو .ائيس رخآو احلاص المع طلخ يذلا :دصتقملا :ليقو

 :دصتقملاو صلخملا نمؤملا :قباسلا :لاق :ىف5 سابع نبا نع بيطنخلا يفو .تاريخلاب قباسو دصتقملاو ملاظلا مهو

 :نابهص نب ةبقع لاقو ةنجلا لوحدب ةثالثلل مكح ىلاعت هنأل ؛اهل دحاج ريغ ىلاعت هللا ةمعن رفاكلا :لاظلاو ينازملا

 .ةنحلا يف مهلك يب اي :تلاقف «ةيآلا باتكلا انثروأ مث لجو زع هللا لوق نع نهض ةشئاع تلأس

 تاريخلاب قباسلا امأ :لاق «ةيآلا "باتكلا انثروأ مث" :ةيآلا هذه أرق ديك هللا لوسر تعم :لاق ءادردلا وبأ ىورو

 هلخدي ح ماقملا ف سبحيف هسفنل ملاظلا امأو ءاريسي اباسح بساحيف دصتقملا امأو «باسح ريغب ةنحلا لخديف

 ريبكلا لضفلا نم الدب هيلإ السوتو هبهذمل اجيورت ؛يرشخمزلا هلعحو :ناث ربخ .(اصخلم) .ةنحلا لحدي مث محلا

 (نيلامكلا ريسفت) .فلكت وهو «كلذب هيلإ راشملا «تاريخلاب قبسلا وه يذلا
 ىلع فوطعم هنأ ىلعف عفانو مصاع ةءارق وه امك هبصن امأو «"ؤلؤللا" رج ةءارق ىلع ريسفت :بهذلاب عيص رم

 ."رواسأ" نم لحم



 رطاف ةروس ١1 . 2 نورشعلاو يباثلا ءرجلا

 2و ٌروُكَس بوئدلل 7 يع اك و ٍ افقي لل عقدا ىذلا ِهَنِ دقحلا اولاَقَو

 بعت ٌبَضَت ايف اَّسَمَي ال وِلْضَف ني ةماقإلا يأ ِةَماَهُمْلآَراَداََلَحَأ ىِذلَأ .تاعاطلل
 عباتلا يناثلا ركذو ءاهيف فيلكتلا مدعل ؛بعتلا نم ءابعإ هه) كود اف

 اوُتوُمَيَف توملاب َمِهْيَلَع ىَضَقُي ال َمَئَهَج ُراَت ْرُهَل اوُرفك َنيِذَلآَو .هيفدب حيرصعلل ؛لوألل
 لك ىرْ مهانيزج امك َكِل'َذِك نيع ةفرط اَهِباَذَع ني مُهَتَع فَ 9و اوحيرتسي

 َمُهَو ."لك" بصنو يازلا رسك عم ةحوتفملا نونلاو ءايلاب «رفاك (2) روفك
 ا ل ا ا ا نا ناب قال «ليوعو ةدشب نوثيغتسي ؛ ايف َنوخرطَصَي

 مه وأ توملا وأ رانلا نزح وأ ةبقاعلا فوح هنأ نيرسفملا نم درو امو «نيرادلا يف نزح لك معي هنأ يعي :هعيمج

 ام نازحألا لك ةنحلا لهأ نع بهذو :جاحزلا لاق .ليثمتلا ليبس ىلعف اهريغو سيلبإ ةسوسو مه وأ شاعملا
 ةلمجلا نأل ؛ياثلا وأ ,"انلحأ"ل لوألا لوعفم نم لاح :انسمب الو (نيلامكلا ريسفت) .داعم وأ شاعمل اهنم ناك

 .ديدشلا بعتلا :ءايعإ (لمجلا ةيشاح) .رهظأ لوألا نأ الإ ءامهنم لك ريمض ىلع ةلمتشم
 ببسلا ءافتنا نأل ؛بصنلا يفن نم ملعي هءافتنا نأ عم بوغللا يفن ف ةدئافلا ام هنأ درو امل :خلإ يئاثلا ركذو

 ادصق كلذ دعب هافن هنكل ,عوبتملا يفن نم ملعي ناك نإو عباتلا ءافتنا نأب :هنع باجأ ؟ببسملا ءافتنا مزلتسي

 ءافتنا ىلع لدي ال امهدحأ يفنو «ءسفنلا بعت :بوغللاو «ندبلا بعت :بصنلا :ليقو «هئافتنا نايب يف ةغلابملل
 عنمك ابوغلو ابغل بغل :اضيأ هيفو ءايعأ 5 بصن :"سوماقلا" يفو (لمجلا ةيشاحو بيطنخلا ريسفت) .رخآلا
 .ةدايزلا عم ءايعإلا ”بوغل"و «ءايعإلا سفن "بصن" نأل ؛اضيأ هنم قرفلا حضتاف «ءايعإلا دشأ ايعأ مركو عمسو
 ببسلا ىفتنا اذإ :لاقيف اذه ىلعو ؛هنع عئشانلا روتفلا :بوغللاو «ةقشملاو بعتلا :بصنلا :"بيطخلا' يف اضيأو

 .سكعلا فالخب «عبشأ ملف :ايناث هلوق ىلإ ةجاح الف ؛عبشلا ءافتنا ملعيف ءلكآ مل :ليق اذإف «ببسملا ىفتنا

 ؛بصنلا ببسب هقحلي يذلا روتفلا :بوغللاو ءرمأ ةلوازع بيصي يلا ةقشملا :بصنلا نأ نعي :هيفنب حيرصتلل

 .ياسفن يناثلاو ءنامسج لوألا :ليقو «هيفنب حيرصتلل ركذ امنإو «هيفنل مزلتسي هيفنف هل ةمزال ةجتن وهف

 يازلا رسكو ةحوتفم نونب نوقابلاو "لك" عفرو ءازلا حتفو ةمومضم ءايب ورمع وبأ أرق يأ :ّلإ نونلاو ءايلاب
 "لك" عفرو ةحوتفملا يازلاو يأ "ةمومضملا ءايلاب" :هلوق :"لمجلا" فو «"بيطخلا" يف اذه ."لك " بصنو
 حايصلاو ءاكبلاب هتوص عفر :لوعأ :"سوماقلا" يف :ليوع .مهفاف ؛هدعاسي ال حراشلا مالك رهاظ نكل «ىهتنا

 .ليوعلاو ةلوعلاو لوعلا مسالاو ءلوعك



 رطاف ةروس لي نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 00 د مفرده 7 كم ني نع و ه2 نعوم ريو ا صا 2

 اوُقوُدَف متبجأ امف ؟لوسرلا ٌريِذَلآ ْمكءآَجَورَكَذَت نم هيف ُرُكَدَمَي او ام مكي
 بيغ ُمِلَع َهَللأ نرِإ .مهنع باذعلا عفدي () ٍرِيِصَن نِم نيرفاكلا َنيِمِلْظلِ اَمَ
 ىلوأ هريغب ُهُمْلِعَف ,بولقلا يف امب (2) ِروُدّصلَأ ٍتاَّذب ٌريِلَع مَنِ ضألاو تّويَمّسلَ

 50 :ةفيلخ عمج ضرألا ف ِِتَلَ لَعَج ىِذلآَّوه .سانلا لاح ىلإ رظنلاب

 لدم دز اينقلا لإن الث و هرانلا نما اسيرخا يا "هدب" هفانضبالا وأ قوفلا ريتشي ناحدنا لإ كيم ةرارق
 ارسفم العف هترّدق تئش نإ «لوقلا رامضإ ىلع :انحرخأ انبر (نيلامكلا ريسفت) .ةيصعملا لدب عطنو ءرفكلا

 يأ "نوحرطصي" لعاف نم الاح هترّدق تئش نإو ءانجرخأ انبر :مهحارص يف نولوقي يأ "نوح رطصي"ل

 ."لمجلا" نم: ءانبر نيلئاق

 عن انوكي نأو لمعن انك يذلا ريغ احلاص المع يأ فوذحم ردصم يعن انوكي نأ زوجي :خلإ يذلا ريغ احلاص

 انك يذلا ريغ"و ءردصمل اتعن "اح اص" نوكي نأو «لمعن انك يذلا ريغ اح اص ائيش لمعن يأ فوذحم هب لوعفم

 .ايندلا مايأ ردق دعب ءاخيبوت كلذب نوباجي هنأ ىلإ ريشي :خلإ مه لاقيف (لمحلا ةيشاح) .هب لوعفملا وه "لمعن

 حور" يف حرص امك «نامزلا هب داري ردصم وأ «ةفوصوم ةركن "ام" نأ ىلإ ةراشإ :اتقو (نيلامكلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) .لقعلا :ليقو «بيشلا :ليقو ءرثكألا لوق اذهو :لوسرلا ."نايبلا

 :هلوقو .ىلوأ باب نم اهريغب ملعأ ناك ءردصلا يف يفح ام ملع اذإ :ليق هنأك «هلبق امل ليلعت :رودصلا تاذب

 نيب قرف ال .هملع يف ةيوتسم ءايشألا عيمج لب «هيف توافت ال هللا ملع :لاقي امع باوج "سانلا لاح ىلإ رظنلاب"

 ملع نم نأ ةيراجلا سانلا ةداع ثيح نم ةيلوألا نإ يأ ركذ امي باحأف ؟مهل رهظ امو «قلخلا ىلع اهنم يفح ام

 بحصت اًهإف ؛تارطخلاو تارمضملا نم يأ :بولقلا يف امب (يواصلا ةيشاح) .ىلوألاب رهاظلا ملعي يفخلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةبحصلا نيعمب. "تاذ"و ءرودصلا
 لدتسملا ىعدملا وه ذإ ؛ضرألاو تاوامسلا بيغ وه "ريغلا"ف «ليلدلا نم يعدملل جاتنتسا :خلإ هريغب هملعف

 هل ةفشكنم ءايشألا عيمج لب «ةينودأو ةيلوأب هيف توافت ال ىلاعت هللا ملع نأ :هيلع درو امل "ىلوأ" :هلوقو .هيلع

 ”سانلا لاح ىلإ رظنلاب" :هلوقب هنع باحأ ءمهل رهظ امو «قلخلا ىلع اهنم يفح ام نيب قرف ال ءءاوس دح ىلع

 ؛ىلوألاب رهاظلا ملعي يفخلا ملعي نم نأب مداع ترج ثيح نم سانلا لاح ىلإ رظنلاب يه امنإ ةيولوألا يأ
 (لمجلا ةيشاح) .هيلع عالطإلا عناوم ةلقو ءرثكأ هيلع عالطإلا ةلوهسل
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 َنيِرِفكْلا ُديِزَي لَ هرفك لابو يأ 0 مكسرفَكنَمَف اضعب مكضعب فلخي يأ

 لق .ةرخآلل (2) اًراَسَح اَّلِإ َرهُرَفُك َنيِرِفَكْلا ُديِزَي لَو ًابضغ تن نإ هقاشع كتل
 متمعز نيذلا مانصألا مهو «هريغ يأ ِهَلَأ نوُد نِم نودبعت َنوُعَدَت َنيَِلا ْمُكءاَكرس ٌهيََرَ

 ىف هلل عم كرش كرو هما ضرألا نب أوقلَح ادام يوربخأ ٍنوُرأ اعت هللا اك رش مهأ

 ءيش ال ؟ةكرش يعم مه نأ هنم ةجح َتَيَب ىلع ْمُهَف اسك ْمُهَسَْتاَءمَأ ِتاَوّمّسلَ قلح

 :مهوقب ًالطاب 29 اًروْرُع .الِإ اًضْنَب مه نورفاكلا َوُمِلَظَلآ ُدِعَي ام نإ َلَي كلذ نم

 لاوزلا نم امهعنمي يأ اَلوُدَي نأ ضرَألاَو ٍتَونَمَّسلا كلِسَمْي هللا ّنِإ .مه عفشت مانصألا
 عنملا نع زاحم كسميف

 اهنأ :امهدحأ ,ناهجو اهيف :خلإ متيأرأ لق (نيلامكلا ريسفت) .اهلبق نم ةفلخ ةمأ مكلعج :ليقو :اضعب مكضعب

 رمأ 'نورأ" :هلوقو .يقيقح ماهفتسا وه لب « "ينوربخأ" ئعم ةملكلا هذه نمضت منو ءاباب ىلع ماهفتسا فلأ

 :امهدحأ «نينثال ىدعتت اذه ىلعف 2"ينوربخأ" ئيعم تنمض امنأو «دارم ريغ ماهفتسالا نأ :يناثلاو .زيجعت

 نوكت نأ لمتحيو «ةيضارتعا ةلمج "ىنورأ"و ,"اوقلخ اذام" :هلوق نم ةيماهفتسالا ةلمجلا :ياثلاو ء'مكءاكرش"

 نوكتو «هل اقلعم اضيأ هبلطي "ينورأ"و ءايناث الوعفم "اوقلح اذام" بلطي "متيأرأ" نإف «عزانتلا باب نم ةلأسملا

 لبق ةيرصبلاو «لقنلا ةزمهي يناثلل تدعت ةيرصب انه "نورأ"و .نييرصبلا راتخم ىلع يناثلا لامعإ باب نم ةلأسملا

 (لمجلا ةيشاح) .ماهفتسالاب قلعت لقنلا

 "ينورأ" نوك زوجيو «لك لدب ماهفتسالا ةزمه عم "ينوربحأ" نيعمب اضيأ وه يذلا 'متيأرأ" نم لدب وهو :يوربخأ
 اوقلخ ءيش يأ يأ :اذام (نيلامكلا ريسفت) .الصأ فذح ال ةيلدبلا ىلعو «نيلوعفملا دحأ اهنم فذح هنأ ىلع افانئتسا

 اولقتسا ضرألا ءازجأ نم ءزج يأ ينورأ ؛ةكرشلا هب اوقحتسا امعو «ءاكرشلا ءالؤه نع ينوربخأ :ئيعملاو .ضرألا نم
 نعمل ةنمضتملا ةلمجلل لحم ال هنأ يضرلا راتخاو .يناثلا لوعفملا دسم دس "خلإ اوقلخ اذام" :هلوق ؟هللا نود هقلخب

 هلاح نع ءيش يأ نع اديز تيأرأ :تلق امل- بطاخملا لاق هنأك ءاهنع ربختسملا لاحلا نايبل ةفنأتسم امنأل ؛ماهفتسالا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةكرشلا ئعم. ردصم هنأ ىلإ ريشي :ةكرش 00 ريمسفت) ؟عنص ام :تلقف ؟لأست

 وهو ,عابتألا لالضإو ءكرشلا ىلع ءاسؤرلل لماحلا رمألا ركذب هنع برضأ جحجحلا يفن نك 3 ا نإ لب

 ."نم"ب ىدعتي هنأل ؛لاصيإلاو فذحلا ىلع لوعفم :الوزت نأ (يواصلا ةيشاح) .هللا دنع ءاعفش مهنأ :مهلوق

 طاقسإ ىلع يناثلا لوعفملا لحم يف "الوزت نأ" :هلوق نأ ىلإ هب راشأ :لاوزلا نم اهعنمبي يأ (نيلامكلا ريسفت)

 ."بيطخلا" هركذ اذك ءالوزت الثل :ليقو .الوزت نأ ةهارك يأ هلحأ نم الوعفم نوكي نأ زوحيو ءراجلا



 رطاف ةروس ”١ ؟ نورشعلاو يلاثلا ء زيا

 د 3 قب م نا رودس رج ص000 0 1

 7-5 ب . 2٠ وب ,>ّم 5 5 2 ا ل و مل ا ع
 0 3 دهج ه هللا ةكم رافك يا اومسقاَو .رافكلا باقع ريخات يف ب9 اروفغ اميلح

 ا
 ألا ىدخإ نب ىدخأ وكي لوسزر رات هَ: ب ريل اهيف مهداهتجا ةياغ يأ 2 يو و

 اضع هضمي يردك وس (وار تال ايفع ةدخاو ئآ يأ ءاضوغو فراضتلاو ةوهبلا

 هو 0-2 رد نال رد م :
 .ىدمهملا نع ادعابت 2 2: اًروفن 7 هئيحب َمهَداَز ام 2 هع ْمهَءاَج اًملف .ءىش

 لَو هريغو كرشلا نم و لمعلا َركَمَو هل لوعفم «نامإلا نع ٍض لآ ب اكس
 200 «لصأ ءيسلاب ركملا فصوو عركاملا 0 4 هاهابنالا يكل ا ا طيخي ٌقيِحت

 ءمسقلا باوج هيلع لدي فوذحم طرشلا باوجو ءمسقلا باوج [كسمي نعم. "كسمأ"و «ةيفان "نإ" نأ ديري] :خلإ نإ
 ءمهلسر اوبذك باتكلا لهأ نأ ةكم رافك غلب امل يأ :ةكم رافك يأ ."بيطخلا" نم ءايضام طرشلا لعف ناك كلذلو

 نم وأ ؛هريغو ىراصنلاو دوهيلا :ممألا ىدحإ نم ىدهأ ننوكنل لوسر اناتأ ول هللا وف ءىراصنلاو دوهيلا هللا نعل :اولاق

 (يواضيبلا ريسفتو دوعسلا يبأ ريسفت) .ةماقتسالاو ىدحملا يف اهريغ ىلع اهل اليضفت ؛ممألا ىدهأ :اهل لاقي يلا ةمألا

 .مفاكي يف نيدهاج يأ الاح نوكي نأ زوجيو ءاغيلب اماسقأ يأ ءردصملا ىلع بوصنم :خلإ ةياغ يأ
 يأ لوزنلا ببس ةنيرقب اضعب مهضعب اوبذك نيذلا ممألا دارملاو ,دهعلل ممألا فيرعت نأ ديري :ىراصنلاو دوهيلا
 نم ال ,دحاو لك نم ىدهأ مهنأ دارملا نأل ؛تابثإلا يف ناك نإو ماع "ىدهأ" نأ ديري ,مهنم ةدحاو نمل

 (نيلامكلا ريسفت) .لاح وأ "اروفن" نم لدب وأ :هل لوعفم (نيلامكلا ريسفت) .اهدحاو

 رخآ هجو هيف :لاق اضيأو ."بيطخلا" يف حرص امك «لمعلا وهو فوذحم ئيسلا فوصوم نأ ىلإ ةراشإ :لمعلا

 .ئيسلا ركملاو :لصألا ذإ ؛لصألا يف هتفص ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم ئيسلا ركم نأ

 ءاج يأ "لصأ" :هلوقو ."هلهأب الإ ئيسلا ركملا قيحي الو" :هلوق وهو «ىاثلا بيكرتلا يف يأ :خلإ ركملا فصوو

 وهو «هلبق يذلا بيكرتلا يف يأ «بيكرتلا اذه لبق يأ "لبق" :هلوقو «ةعبات ةفصلا لامعتسا نم لصألا ىلع

 :هلوقو .فوصوملل ةفصلا هيف تفيضأ ثيح «لصألا فالخ ىلع ءاج يأ "رخآ" :هلوقو ؛ "ءيسلا ركمو" :هلوق

 "ءيسلا" ىلإ فوصوملا وه يذلا "ركملا" ةفاضإ يأ "ةفاضإلا نم ارذح" :هلوقو «هيلإ فاضم يأ "فاضم هيف ردق"

 - ."خلإ ئيسلا"ب فوصومو «هيلإ فاضم وه فوذحم افاضم ركملا لعجب ءاذه نم صلختيف ؛هتفص وه يذلا .
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 َلَهَف ةفصلا ىلإ ةفاضإلا نم ًارذح ؛فاضم هيف ردق «رخآ لامعتسا لبق هيلإ هتفاضإو
 نلف مهلسر مهبيذكتب مهبيذعت نم مهيف هللا ةنس َنيلّوأْلا تنس الإ نورظنني ورمي
 ءهريغ باذعلاب 0-0 ال يأ :2) ًاليوخت هللا ِتّنَسِل هعولو يدب :ت هللأ ِتََسِل دي

 نِم َنيِذَلأ ةَبقبع ناك فيك اوُرظنَيَف ضرألا يف أوُريِسُي ْمَلَوأ .هقحتسم ريغ ىلإ لّوحي الو
 نِم دْهَرِجَعيِل هللا نراك اَمَو مهلسر 00 هللا مهكلهأف هو حجم يدق اينو رول

 اهلك ملا يعم وا هتوفيو هقبسي
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 فطع هنأ :يناثلاو ."ارابكتسا" ىلع فطع هنأ :اهرهظأ ,ناهجو هيف "ىيسلا ركمو" :هلوق :"نيمسلا" يفو -

 ىلع هنولوؤي نويرصبلاو «ئيسلا ركملاو :لصألا ذإ ؛لصألا يق هتفص ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم اذهو ؛"اروفن" ىلع
 (لمجلا ةيشاح) .عيسلا لمعلا يأ فوذحم فذح

 هللا ةنسل دحت نلف" :هلوقك ىرخأ هلعافلو ءانه امك ةرات هلوعفل فاضم ردصم :خلإ نيلوألا تنس الإ
 اهنش لاقت هنآل ؟ةلغافل فاض "هللا ةت"و ةةلؤعقل فاطم ردضع" كيلوألا ةنس آلإ ":"نيمتسلا" قلن "ا: اةليدت

 ليدبتلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ لدبي ال يأ (لمجلا ةيشاح) .لوعفملاو لعافلا ىلإ اهتفاضإ تحصف .ممهك

 (يواصلا ةيشاح) .عيرقتلاو ديدهتلل امهنيب عمجو هيقحتسم ريغل هلقن :ليوحتلاو «هريغب باذعلا رييغت
 مهرفس ْق هنودهاشي اهب «نيبذكملا بيذكت ىلع ىلاعت هتنس نايرج نم هلبق ام ىلع داهشتسا :خلإ اوربسي مل وأ

 قيلي ردقم ىلع فطعلل واولاو «يفنلا وأ راكنإلل ةزمهلاو «ةيضاملا مهرايد راثآ نم قارعلاو نميلاو ماشلا ىلإ
 (لمجلا ةيشاح) .مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا يف اوريسي ملو مهنكاسم يف اودعقأ يأ «ماقملاب

 لكفيا ارواعب ؛مهلسر بيذكتب الإ اوذحخأ ام مهفأ اوملعيل ؛تناك ةلاح يأ ىلع يأ :خلإ ةبقاع ناك فيك

 نم" :هلوق ىلع ةفوطعم وأ ةيلاح ةلمجلاو ءارامعأ لوطأ يأ "ةوق مهنم دشأ اوناكو" :هلوق .كلذ لثم مح

 (يواصلا ةيشاح) ."مهلبق
 ا ا هلل ا نع اجبر اد ع :خ! اهرهظ ىلع كرت ام

 ؛رهظلاب ربعو .ملاظلا موشب ملاظلا ريغو ؛هملظل ملاظلاف ءاعوج نوتوميف «تابنلا مهنع عطقنيف ءالثم ءامسلا ءام
 هتيولاك اهرهاظ نإ فيي نم "ضرألا هنعو"تن“ةراث“ربعيو ءاهيلعأ نكمتلا فيد نم "ةبادلاب -ضرألل اهيبشت

 ءاهرهظو ضرألا هجو :ضرألا نم قلخلا هيلع امل لاقي هنأ لصحتف ءاهنم نطابلا وهو «نطبلاك هريغو ناويحلل

 (يواصلا ةيشاح) .دحاو ءيش ىلع نيدضلا قالطإ ليبق نم وهف
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 موي يأ ىّتَسُم لجأ نإ ْمُهُرَحْوُي نكحلَو اهيلع بدت ةمسن ٍةَبآَد نم ضرألا يأ
 .مهلامعأ ىلع مهيزاجيف 9 اًريِصَب ءمِداَبِعِب ناك هللا كرف َمُهْلَجأ َءاَج اًذِإف ةمايقلا

 .نيرفاكلا باقعو نينمؤملا ةباثإب

 ةيندم وأ ةيآلا اوقف ْمُهَل ليق اِإَوط هلوق الإ ةيكم سي ةروس

 ةيآ نونامثو ثالث يهو

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 . يناعملا عيدبو «مظنلا بيجعب مكحما © ميكفل ِناََرَقْلَآَو .هب هدارع. ملعأ هللا مت نسي

 نإف ءاضيأ مهريغ نم وأ «ةيآلا دعب ام هدضعيو «نوزاحملا نوفلكملا مهنأل ,مدآ نب نم يأ :اهيلع بدت ةمسن
 (نايبلا حور) .هوحنو طحقلاب ءءاوحلا ف رويطلاو ءىراحصلا يف باودلا قحلي نيفلكملا يصاعم مؤش
 نأ ىلع يط ةغلب ناسنإ اي هانعم نأ :ةبعش نع يور [نآرقلل مسا :ليقو ءرشبلا ديس اي هانعم :ليق] :خإ سي

 ىلع عفرلا هلحمو رشبلا ديس اي هانعم :قارولا ركب وبأ لاقو «ءادنلا ةرثكل ؛هرطش ىلع رصتقاف ؛نيسنأ اي :هلصأ

 حورو بيطخلا" نم «سي أرقا يأ رمضم لعفل لوعفم هنأ ىلع بصنلا وأ ءسي هذه يأ فوذحم أدتبم ربخ هنأ
 :تيدحلا: قو .مظك» دمع اي :ةيفينحلا نبا نعاو...يط: ةعل ق + ناستإ اي انعم قع : نابع نبا نع ."نايبلا
 نع يدذمرتلا ىورو . هللا ع «رثدملاو «لمزملو ءسيو ةييحو ءدمحأو ,دمحم :ءامسأ ةعبس نآرقلا يف يناس

 ةءارق اهب هل هللا بتك " سي را ا 0 225 هللا لوسر لاق : :لاق سنأ

 رفغتو ءاهئراقل عفشت عفشت ةروسل نآرقلا يف نإ :لاق ٌدك هللا لوسر نأ نهض ةشئاع نعو ؛تارم رشع نآرقلا
 ا :لاق ؟ةمعملا امو «هللا لوسر اي :ليق «ةمعملا ةاروتلا يف ىعدت ءسي يهوالأ؛ ءاهعمتسمل

 نع عفدت :لاق ؟كلذ فيكو هللا لوسر اي :ليق «ةيضاقلاو ةعفادلا اضيأ ىعدتو «ةرخآلا لاوهأ هنع عفدتو

 ءيش لكل نإ :لاق دك هنأ ام سابع نبا نعو :"يواضيبلا" يفو .ةجاح لك هل يضقتو ءءوس لك اهبحاص
 رشع نآرقلا أرق امنأك رجألا نم ىطعأو «هل هللا رفغ هللا هجو اهب ديري اهأرق نم "سي" نآرقلا بلقو ابلق

 نوموقي «كالمأ ةرشع اهنم فرح لكب لزن ءسي ةروس توملا كلم هب لزن اذإ هدنع ئرق ملسم امبأو ءتارم
 هنفد نودهشيو هيلع نولصيو «هتزانج نوعيشيو هلسغ نودهشيو .هل نورفغتسيو هيلع نولصي افوفص هيدي نيب

 هربق يف ثكميو ؛ناير وهو هحور توملا كلم ضبقي مل ءتوملا تاركس يف وهو سي ةروس أرق ملسم اأو

 ؛هشارف ىلع وهو اهيرشيف «ةنحلا نم ةبرشب ناوضر هئيجي ىح ءايبنألا ضايح نم ضوح ىلإ جاتحي الو «ناير وهو

 (لمجلا ةيشاح) .ناير وهو ةنجلا لحدي ىح هحور ضبقيف



 سي ةروس ظ ١6 نورشعلاو يناثلا ءرجلا

 قيرط يأ () ٍيِقَتْسُم طر هلبق امب قلعتم ْلَع و َنيَِسْرُمَلآ َنِمَل !دمحم اي َكّنِ
 تمل" :هل رافكلا لوقل ّدر هريغو مسقلاب ديكأتلاو .ىدحلاو ديحوتلا :كلبق ءايبنألا

 رد و ردقم أدتبم ربخ يس ا

 موقلا ي أ َمُهَق ةرتفلا نمز يف اوردذني مل يأ َةُمْوَباَءَرِنَأ ام ' 'ليزنت" ب قلعتم اًمّوَق

 () َنوُنمَؤُي ال ْمُهَف ْمِهِرْْكأ لع بحو ُلَوَقْلاَقَح َدَقَل .دشرلاو ناميإلا نع (ه) َنوُِفَع
 ديلا عمجي لغلا نأل ؛يديألا اهيلإ مضت نأب ُلَلْغَأ مهقتعُأ ىف اَنلَعَج نإ .رثكألا يأ

 ... نييحللا عمتجم وهو :نقذ عمج ناقذألا لإ ةعومج ئديألا يأ َِيَف قنعلا ىلإ

 الاح نوكي نأ زوجيو .ديحوتلا ةقيرط يأ «ميقتسم طارص ىلإ اولسرأ نيذلا نم يأ «نيلسرملا يأ :هلبق امب قلعتم

 .لوصوملا ريمض نسم ةفصلا يف نكتسملا نم وأ دللي يبلا ىلإ عحارلا رورحماو راجلا يف نكتسملا نم
 يئاسكلاو ةزمح ةءارقو .عفرلا ةءارق ىلع اذهو ؛ميحرلا زيزعلا ليزنت اذه يأ :خل! أدتبه ربخ (نيلامكلا ريسفت)

 قابو ."حدمأ"ب وأ .هلعافل فيضأو .اليزنت نآرقلا لزن يأ ردقمل اقلطم الوعفم بصنلاب صفحو رماع نباو
 رسب كلا يسفر ا انما ةراضإلا ترف طك نر
 يأ "اموق"ل ةفص ةلمجلاف دلو انيبن لبق ين مهيلإ ثعبي مل اشيرق نأل ؛ةيفان "ام" نأ ىلإ هب راشأ :اوردذني ل يأ

 هرذنأ ام يأ ,ردقم نيهجولا نيذه ىلع دئاعلاو ؛:ةفوصوم ةركن وأ ةلوصوم اهفوك حصيو .اورذني مل اموق
 يذلا اموق رذنتل :ريدقتلاو «"رذنت"ل يناثلا لوعفملا ىلع لحما ةبوصنم اهتفصو وأ اهتلصو "ام" نوكتف .مهؤابآ

 (لمجلا ةيشاح) .مهؤابآ هرذنأ اباذع اموق رذنتل وأ «باذعلا نم مهؤابآ ا

 .ببسملا ىلع ةلخاد ءافلاو ,نولفاغ مهف اورذني مل يأ «ةيفان "ام" نوك ريدقت ىلع يفنلاب قلعتم :خلإ مهف

 ةلخاد ةيليلعت ءافلاو ,نولفاغ مهف , ردح ؛مهيلإ كانلسرأ يأ «ىرخأألا هوجولا ىلع "نيلسرملا نم كنإ" :هلوقبو

 .(15١1:دوه) (َنيعَمْحأ ِسّنلاَو ةّنحْلا َنم َمتهَح نأ :هلوق وهو يأ :لوقلا (نيلامكلا ريسفت) .ببسلا ىلع
 تافرحزم. ,عمطلاو صرحلا لسالبو ؛لامآلاو ينامألا لالغأ يه :يدنبشقنلا لاق :خلإ الالغأ (نيلامكلا ريسفت)
 .(نايبلا حور) .ةيميهبلا تاوهشلاو «ةيمهولا تاذللا نم اهيلع بترتي امو «ةيندلا ايندلا

 نود قنعلا يف نوكي لغلا نإف ؛عقاولل نايبو ,يديألل "يه" ريمض نأ يتأيس امل ديهمت :قنعلا ىلإ ديلا عمجي
 ةلالد الف الإو «مهيديأ يف :ام سابع نباو..مهفاعأ يف انلعج انإ :هن# دوعسم نبا ةءارق هيلع لديو «يديألا

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع ظفلل



 سي ةروس "15 نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 دارملاو .ليثمت اذهو .اهضفح نوعيطتسي ال ,.مهسوؤر كوعفار 22) نوَحمقُم مهف

 نِمَو اَذَس َْمِهيِدَيَأ ِنْيَب ْنِم اَنلَعَجَو .هل مهسوؤر نوضفخي الو «نامبإلل نونعذي ال مهنأ

 ليفت /2) َنوُرِصَتُي ال ْمُهَف ْمُهَتيَشْعَأَف نيعضوملا يف اهمضو نيسلا حتفب اّدَس َرِهِفلَخ
 لادبإو «نيتزمهلا قيقحتب يرد َمَِلَع ُاآَوَسَو .مهيلع ناميإلا قرط ّدسل اضيأ

 2570 هكرتو ,ىرخألاو ةليسملا تي فلا لاخدإو ءاهليهستو ءافلأ ةيناثلا

 ضغو ءهسأر عفرف يور اذإ حماق وهف ريعبلا حمق :لاقي ءهرصب ضغو هسأر عفر يذلا :حمقملا :نوحمقم

 نأل اذهو «ناقذألا ىلإ ةلصاو لالغألا نأ هانعم :يرشخمزلا لاقو :خلإ نوعيطتسي ال (نيلامكلا ريسفت) .هرصب

 ىلإ ةقلحلا نم اجراح دومعلا سأر اهيف ةقلح «نقذلا تحت هيفرط ىقتلم ف نوكي للغملا قنع يف يذلا لغلا قوط

 (نيلامكلا ريسفت) .هسأر ئىطأطي الو «نقذلا

 الولغم هيلإ مهوصو مدعو «قحلا ىلإ مهتافتلا مدع يف مههبشف «لغ كانه سيلو «ةيليثمت ةراعتسا يأ :ليثمت اذهو
 ىلع نايح وبأ هلمحو .هل نوضفخي الو نامبإلل نونعذي ال ممنأ دارملاو «همادق امو هفلخ امل رظني الو «تفتلي ال

 هلوقل نايبلاك هنأب ههيجوتو «نيبلا يف ايبنحأ نوكي نأ هيلع دروف «هيف ليثمت ال ةقيقح هنأ ىلع «ةرخآلا يف مهلاوحأ

 ادمحم ىأر نئل فلح لهج ابأ نأ نيتيآلا لوزن ببس يف درو ام لوألا ديؤيو :ليق ."مهرثكأ ىلع لوقلا قح"
 ىلإ داع املف ءهدي تلشو «رجحلاب هدي تقصل هعفر املف «هغمديل ؛ارجح هعمو اموي هاتأف ءهسأر نخضريل يلصي

 هنأ ىفخي الو .هرصب يمعف «ءيلصي وهو هاتأف ءرجحلا اذهب هلتقأ انأ :رحآ يمورخم لاقف ءرجحلا طقس هباحصأ

 (نيلامكلا ريسفت) .نيهجولا ىلع قبطني
 ردصم حوتفملا :ليلخلا لاقو .ناتغل امهو «نيعضوملا يف نيقابلل اهمضو ء,صفحو يلعو ةزمحل نيسلا حتفب

 اضيأ ليثمت ءمضلابف - هوحنو لبجلاك - هللا قلخب ناك امو «حتفلابف ناسنإلا لعفب ناك ام :ليقو .مسا مومضملاو
 ف مهفلخ ام الو مهمادق ام نورصيي ال ؛مهراصبأ ىطغف «نادس مكب طاحأ نم. اوهبش «مهيلع ناعيإلا قرط دسب

 :"يدهازلا" يف لاقو :ادس (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت هتايآ يف رظنلا نع نوماعتم مهفورصبت الو مهل لمأت ال نأ
 .زحاحلاو لبجلا :دسلاو :"سوماقلا" و .دادسأ اهعمجو ءلبحلا :دسلاو

 :اضيأ ليثمت (نايبلا حور) .ئيعم امهالكو ءمضلاب نوقابلاو ,حتفلاب صفح أرق يأ :اهمضو نيسلا حتفب

 1 ا ا دس رام ارم هس و

 ال" :هلوقو «هلبق ام ةجيتن اذه :خا مهيلع ءاوسو (يواصلا ةيشاح) يسع يسوي ا اك بح «هرصب

 هرم ةقيفحل فكر 81 يلينا وقر ,مهاعإ مدع يف ءاوس همدعو كراذنإ ئيعملاو «ءاوتسالل نايب "نونمؤي

 (يواصلا ةيشاح) .اهتبقاعو



 سي ةروس ١ نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 0 نآرقلاركِذلآ عب نم كراذنإ عفني ٌرْذَنَت اَمْنِإ 2 2 َنوُئيؤُي ال مُهَرِذَش زَلْمَ

 حت نحن اَنِإ ةنجلجا وه جز ميرك ٍرَجَأَو ٍةَرِفْعَمِب ُهَرِشَبَف هري ملو هفاخ ٍبيَعَلاِب َنَمْحَّرل

 (ًرشو ريخ نم مقايح يف ْأوُمَّدَق ام ظوفحملا حوللا يف ُبُيَكَنَو ثعبلل !ْْوَمْل
 ٌهكْيَصَحَأ هرسفي لعفب هبصن ِءْىَس َلكَو مهدعب هب ناسا ام َجُهَرَتاَمَو هيلع اوزاجُيل
 َالَثَم مَ لعجا ٍبِرْضَآَو .ظوفحملا حوللا وه ءَنّيب باتك () ٍنيم ِماَمِإ ىف هانطبض

 نم لامتشا لدب هرخآ ىلإ اَهَءاَج َْذِإ ةيكاطنإ ةّيَرَقْلا ناث لوعفم ٌبّصصأ لوأ لوعفم

 اًمُهوُرَّذَكَف ٍنيئْدآ ُمِهْلِإ آَتلَس اَتلَسَرَأ ذِ .ىسيع لسر يأ © نول ملا "ةيرقلا باحصأ"

 ٍْثِلاَكِب نينثالا انيّوق ديدشتلاو فيفختلاب اَنْرَرَعَف خلإ ىلوألا "ذإ" نم لدب هرخآ ىلإ

 رف نطلب اذ يش نوفا مال ادع روع ردنا وب ناسخ "هلق فيس ةع ورم نه يانا :مهدعب هب نتسا ام

 هاور .ائيش مهرازوأ نم صقني نأ ريغ نم ءامي لمع نم رزوو ءاهرزو هلف ةئيس ةنس نس نمو ءائيش مهروحأ
 .مهل الثم ةيرقلا لهأ لثم لعجا يأ ءايناث الوعفم "الثم"و ءالوأ الوعفم يضاقلا هلعجو :ثاث لوعفم .ملسم

 .امهريغ :ليقو «سلوبو انحوي امهو :نينثا (نيلامكلا ريسفت) .لوألا نع نايب لدب يناثلاو 0 يك
 .سنويو ىيجب امهو :"يواضيبلا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت)
 نوعمش وه :ثلاثب (نيلامكلا ريسفت) .هب ززعملا ركذ دوصقملا نألو .هيلع هلبق ام ةلالدل ؛لوعفملا فذحف :انيوق

 .ءامسلا ىلإ هعفر دعب #8 ىسيع ةفيلخ ناك دقو «نييراوحلا سيئر اضيأ ةرحصلا نوعمش :هل لاقيو «رافصلا

 نم اوناك. 0 ىلاعت هللا مهلسرأ السر ءايبنأ اوناك :ليقف «ةثالثلا نيلسرملا يف فلتخا :"ةلمكتلا" يف لاق

 فاضأ هرمأ نع مهايإ هلسرأ ناك امل نكلو «ةروكذملا ةيرقلا لهأ ىلإ ميرم نب ىسيع مهلسرأ «نييراوحلا

 (نايبلا حور) .هيلإ لاسرإلا
 ابيبح ايأر ةنيدملا نم ابرق املف «نينثا لع ىسيع مهيلإ لسرأف «مانصألا ةدبع اوناك مهنأ كلذو :حخلإ انإ اولاقف

 هل ناكو «صربألاو همكألا ئربنو ءضيرملا يفشن :الاقف ؟ةيآ امكعمأ لاقف «هاربخأف امهأسف ءامنغ ىعري راجنلا

 ؛كلملا ىلإ امهثيدح غلبو ؛قلح امهيديأ ىلع يفشف «ربخلا اشفو ءراجنلا بيبح نمأف ءأربف هاحسمف ضيرم دلو

 - امهسبحف ءامكرمأ يف رظنأ يح اموق :لاق ءكتهلآو كدحوأ نم «معن :الاق ؟انتفآ ىوس هلإ امكلأ :امهه لاقو



 سي ةروس ليي نورشعلاو ناثلا ءزجلا

 ب ا »فاو« د ل ل خا ا ماس و هع

 ماللابو هب ديكأتلا ديزو .مسقلا ىرحجم راج ُمّلَعَي اَمُيَر أوُلاَق 22 نوبذكت الإ متنا نإ

 «كلملا ىلإ هولصوأو «هب اوسنأتسا تح كلمل باحصأ رشاعو ءاركنتم لحدف «نوعمه التلع ىسيع ثعب مث -
 نم :نوعمش لاقف امهاعدف ءال :لاق ؟هنالوقي ام تعمس لهف «نيلجر تسبح كنأ تعمس :ًاموي هل لاقف ءهب سنأف
 ام مكحيو ءاشي ام لعفي :الاق ءازجوأو هافص :لاقف ءكيرش هل سيلو «ءيش لك قلخ يذلا هللا :لاق ؟امكلسرأ

 .نينيعلا سومطم مالغب اعدف !كلملا ئمتي ام :الاق ؟امكتيآ امو :لاق ,ديري

 :نوعمش هل لاقف ءامه رظني نيتلقم اتراصف «هيتقدح يف اعضوف نيتقدنب ذحأو ءرصب هل قشنا يح ىلاعت هللا اوعدف

 رصبت ال انتهلآ ءرس كنع يل سيل :لاق ءفرشلا اهو كل نوكي ىح ءاذه لثم عنصت ىح كتهلآ تلأس ول تيأرأ

 ةعبس ذنم تام مالغب اوعدف هب انمآ تيم ءايحإ ىلع امكهلإ ردق نإ :لاق مث ,عفنت الو رضت الو ءعمست الو

 تحتف :لاقو ءاونمآف «هيف متنأ ام مكرذحأ انأو «رانلا نم ةيدوأ ةعبس يف تلحدأ نإ :لاقو ماقف اوعدف ,مايأ

 نمآف هحصن هيف رثأ دق هلوق نأ نوعم ىأر املف ءناذهو نوعمش :ةثالثلا ءالؤط عفشي اباش تيأرف ءامسلا باوبأ

 "دوعسلا يبأ" يف داز الإ ,"دوعسلا يبأ'و "يواضيبلا" يف اذك ءاوكلهف ليربج مهيلع حاص نمؤي مل نمو «عمج يف
 نم مهوكرو جاجللاو «ءانعلا يف مهيدامت ةياكح هيف رصتقا ثيح ؛ميركلا مظنلا قايس هدعاسي ال نكلو :هيلع
 «ةيفخلا قيرطب كلملا نامإ نوكي نأ الإ مهللا ءبيبح ىوس دحأ نمؤي نمم هيف ركذي ملو ؛جاجحلا يف ةرباككملا
 (هنم اصخلم) .هئلم ةاتع نم فوحخ ىلع

 هاكح امك- طقف كلملا نمآف :"نايبلا حور" ةرابعو «هريسفت يف يدهازلا مامإلا مالك مالكلا اذه ديؤيو

 بعكو هبنم نب بهو لاقو .ةراجحلاب لسرلا اومجرف هموق رصأو «هئلم ةاتع نم فوخ ىلع ةيفح -يريشقلا

 (هنم اصخلم) .مهلتقو لسرلا بيذعت ىلع هموقو وه اعيمج اورصأو ءاضيأ كلملا رفك لب :رابحألا
 انإ' هلوق وهو "هلبق ام ىلع" :هلوقو .مسقلا هب باجي ام. باجي هنأ فو ؛هب ديكأتلا يف يأ :مسقلا ىرجم راج

 ؛تارم ثالث هددعتل يأ "راكنإلا ةدايزل" :هلوقو .ةلمحلا ةيمساو "نإ" :طقف نادكؤم هيف ذإ ؛"نولسرم مكيلإ

 ديكأتلا ديزو يأ ءاهل ةفص يأ «ماللاب قلعتم "خل مكيلإ انإ يف" :هلوقو ."انلثم رشب الإ متنأ ام" :اولاق ثيح

 يف ماللاب ديكأتلا ديزو يأ «ماللاب هقلعت ثيح نم "ديز"ب قلعتم وأ « "لإ مكيلإ انإ" :هلوق يف ةنئاكلا ماللاب

 ظ (انخيش) ."خلإ مكيلإ انإ"
 لوألا نأل :تلق ؟ارخآ "نولسرمل مكيلإ انإ"و ءالوأ "نولسرم مكيلإ انإ" :ليق مل :تلق نإف :"فاشكلا" ةرابعو

 نأل ؛ىلوألا ةرملا يف اودكأ مهنأ نم "حاتفملا" يف امل فلاخم اذهو «خلإ راكنإ نع باوج ىناثلاو ءرابخإ ءادتبا

 يرشخبزلا هيلإ بهذ امو .ديكأتلا اوداز مهبيذكت يف اوغلاب املف «ةلاقملا داحتال ؛ثلاثلل بيذكت نينثالا بيذكت

 مامتهالاو ءانتعالل اهيف ديكأتلاف «ىلوألا ةرملا يف مه بيذكت الو رابخإ مهنم قبسي مل ةثالثلا عومجم نأ ىلإ ارظن

 ْ (لمجلا ةيشاح) .ربخلاب



 © ٌيُمْلَأ غلبلا لإ اَنيَلَع انو نو مكَيَلإ آن يف راكنإلا ةدايزل ؛هلبق ام ىلع

 ءايحإو ءضيرملاو صربألاو همكألا ءاربإ يهو ,ةحضاولا ةلدألاب رهاظلا نيبلا غيلبتلا

 أوُهَتنَت ْمَل مسق مال نيل مكببسب انع رطملا عاطقتنال 5 انمءاشت اَنَريَطَت انِإ اَوَلاَق .تيملا

 ”مُكَتُم مكموش مكر اولاق .م ؤم و ملأ ُباَذَع اً مُكَدَسمَيَلو ةراحح اب يكُحََت
 5220 ءليهستلاو قيقحتلا اقزمه يفو «ةيطرشلا "نإ" ىلع تلخد ماهفتسا ةزمه ني

 نأ نومعزي اوناك مهنإف ؛ريطلاب لؤافتلا ريطتلا لصأ :انريطت انإ .ةحضاولا ةلدألاب ديؤملا يأ :ةحضاولا ةلدألاب

 رئاطو :"راتحملا" يفو ."هداز" «هب مءاشتي ام لك يف لمعتسا مث ءرشلل ببس خرابلاو «ريخلل ببس حناسلا رئاطلا
 الإ رمأ ال :لاقي امك هللا ريط الإ ريط ال :هلوق هنمو ءريطتلا نم مسالا اضيأ ريطلاو .هدلق يذلا هلمع ناسنإلا

 مسالاو «ءيشلابو ءيشلا نم ريطتو .هللا ريط :لقت الو «كرئاط ال هللا رئاط :لاقي :تيكسلا نبا لاقو .هللا رمأ
 هلوقو «"ةريطلا هركيو لأفلا بحي ناك هنأ" :ثيدحلا فو «يدرلا لأفلا نم هب مءاشتي ام وهو :ةبنع نزوب ةريطلا

 (لمحلا ةيشاح) .مغدأف "انريطت" هلصأ « (417:لمنلا) ُْكَعَم ْنَمِبَو كب اَنْدَّيطا اوُلاَق :ىلاعت

 فو .ةريطلا هركيو لأفلا بحي ناك هنأ :ثيدحلا يفو ءمؤشلا انل لصح يأ انمءاشت :"لمجلا" فو :انمءاشت

 نظلا نسح قيرط نم وه امنإ لأفلا نأ امهنيب قرفلاو «ريطتلا هركيو لؤافتلا بحي اهتِفَع ناكو :"نايبلا حور"

 .هاوس ءيش ىلع لاكتالا قيرط نم وه امنإ ريطتلاو «هللاب
 لع تفتلاف «ةديرب :لاق ؟ىف اي تنأ نم :لاقف ملسأ نبا ةديرب يقل ةنيدملا وحن 3ع يبنلا هجوت امل :ربخلا يفو

 فورحلا ملع ةلمج نمو :"ربكألا هقف" حرش يف لاق نكل ءلهس يأ ؛حلصو انرمأ درب :لاقف هذ ركب يبأ ىلإ
 ءاج نإف «ةقرولا عباس يف اذكو «ةعقاو فورح يأ ةحفصلا لوأ يف نورظنيو هنوحتفي ثيح فحصملا :لاف

 '.كلذ فالخب فورحلا رئاس يفو ,نسحتسم ريغ هنأب اومكح "مكالخشت" نم ةبكرملا فورحلا نم فرح
 ههركف «كلذ يف اوفلتحا ءاملعلا نإف ؛فحصملا نم لأفلا ذخأي ال :لاقو .هكسنم يف يمجعلا نبا حرص دقو

 ىيعملا ىلع دمتعا هرك نم وأ لأفلا زاحأ نم لعلو .ىهتنا «هعيرحت ىلع ةيكلالا صنو ءمهضعب هزاحأو مهضعب
 ناك اذإ لأفلا نأ :لصاحلاف .هترابع تهتنا «مالزألاب ماهفتسالا نيعم يف هنإف ئبملا فورح ربتعا همرح نمو

 حيحص ثيدح نم تبث امك زوجي ىلاعت هللا وه يقيقحلا رثؤملا نأ ملعي لب ءارثؤم هملعي الو هيلع دمتعي ال

 ريثك نبال ليهستلاو «رماع نباو ةفوكلا لهأ ةءارق يهو «هلاح ىلع ءاقبإلا يأ :قيقحتلا اًهزمش يفو .ملسم

 (نيلامكلا ريسفت) .شروو



 سي ةروس ١6 نورشعلاو ثلاغلا ءزجلا

 باوجو .متفوخو متظعُو رمّثْرَححُد ىرعألا نيبو ءاهي ءاهيهجوب اهنيب فلأ لاخدإو

 لب 5 هب دارملاو 1 لحم وهو «مترفكو متريطت يأ ءفوذحم طرشلا

 ل ةَتيِدَّمْلَا اًصقأ َنِم اجو .مككرشب دحلا نوزواجتم (2) َتروُفرَسُم ٌمَوَق َرّثنأ

 اوُذَع دعشي َْعَسَي دلبلا ىصقأب هلزنمو «لسرلاب نمآ دق ناك ,راجنلا بيبح وه

 لوألل ديكأت أوُعِبَتأ خب َِِلَسَرْمْلآ اوُعِبَتآم وَفي َلاَق لسرلا موقلا بيذكتب عمس امل

 :لاقف ؟مهنيد 0 تنأ :هل ليقف (9 َنوُدَعَهُم مُهَو هتلاسر ىلع اَرَجَأ روَلكَسَي ال نَم
 وو د# مج

 «ءاهيضتقم دوجوملا هتدابع نم يل عنام ال نأ وا ىذا ا

 ضرع ءيش

 نوَعَج رت ّ ِهيَلِإَو كلذكا متناو .مكر يغك مكيزاجيف «توملا دعب

 ام اذه :خإ طرشلا باوجو (نيلامكلا ريسفت) .نولاقو ورمع يبأ ةءارق ليهستلا عم فلألا :خلإ فلأ لاخدإو

 ءطرشلا ةباجإ ىلإ سنوي بهذو «ماهفتسالاب باجي ماهفتساو طرش عمتحا اذإ هنأ وهو «هيوبيس هيلإ بهذ

 (لمجلا ةيشاح) .اموزجب ”اوريطت" :سنوي دنعو ؟نوريطتت متركذ نئأ :هيوبيس دنع ريدقتلاف
 متنا لي كلذك رمآلا نسيل يأ ءغوشلل ابتس ريك ذتلا نوك نم" طرتقلا هينطغقي انمغ تارضإ :نوقرسف موق متنأ لب

 سابع نبا لاق :لإ راجنلا بيبح وه (يواصلا ةيشاح) .كلذل مكمؤشف «نايصعلا يف فارسإلا مكتداع موق

 تس امهنيبو دي يبنلاب نمآ نمم وهو «مانصألا تحني ناكو «راجنلا ليئارسإ نب بيبح وه :دهاحمبو لتاقمو

 امأو ءهروهظ دعب الإ انيبن ريغ يبنب دحأ نمؤي ملو ءامهريغو لفون نب ةقروو ربكألا عّبُت هب نمآ امك «ةنس ةئام

 (لمجلا ةيشاح) .اريثك هروهظ لبق هب نموأف انيبن

 يف امك ءودعلا نود وهو عيرسلا يشم يعسلا :"نايبلا حور" ةرابعو .يشملا يف ةعرسلا :ودعلا :اودع دتشي

 ةداعإب ”نيلسرملا" نم لدب "ارجأ مكلأسي ال نم" :هلوق :"نيمسلا" ةرابعو :خلإ لوألل ديكأت ."تادرفملا"

 ءاعبات لب الدب هنومسي الف الإو ءرج فرح لماعلا ناك اذإ الإ كلذ نولوقي ال ةاحنلا :لاق خيشلا نأ الإ ءلماعلا

 عون هيفو ءمهداشرإ يف فطلت :دبعأ ال يل امو (لمجلا ةيشاح) .لماعلا ىلإ ةبسنلاب يظفللا ديكأتلا ديري هنأكو

 ءرخآلا يف هتبثأ ام ريظنو «لوألا نم فذح ثيح ءاكابتحا ةيآلا يف نأ نسحألاو .مهقلاخ ةدابع كرت ىلع عيرقت

 (يواصلا ةيشاح) .عجرأو نوعجرت هيلإو ,مكرطفو ينرطف يذلا دبعأ ال يل امو :لصألاو
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 سي ةروس ١١ ظ نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا
 ءهِنوُد نم يفنلا ئيعم. ماهفتسا وهو «"مرذنأأ" يف مدقت ام هنم نيتزمهلا يف دختأَ 2 ع 1 . 5 2 - 0-50 د

 انصأ َةَهْلاَء هريغ يأ

 هه ِنوُذقنُي لَو اعيش ١ اغبَش

 0 .تامف 0 «يلوق اوعمسا يأ ا ا .نِيب

 نسخ نع كلذ يور

 900 ةيفان اَمَو مه َنييَرَكُمْلا نم ىَلَعَجَو 5000007

 07-5 مهك الهإل ةكئالم يأ ِءاَمَّسلا رم دبَج نِم هتوم دعب هِدّْعَب ْنِم بيبح
 8 م رس

 مهب حاص َةَدِحََو َةَحَِيَص اّلِإ مهتبوقع تناك ام نإ .دحأ كالهإل ةكئالم 2 َنيِلزعُم

 00 را الجل اداه اول باقر لا هز عسب ا يبو اع ار جوج .نوتيم نونك اس ( و َنوُدِمدَح مه اَذِإَف ليربح

 قيقحتلا نأ مدقتو «ةعبرأ تاءارق همالك يف مدقت يذلاو :"خلإ مدقت ام" بيكرتلا اذه نم يأ :هنم نيتزمهلا يف

 ؛كبنذ نم ئنوصلخي ال يأ ءصيلختلا :ذاقنإلا :نوذقني الو (لمجلا ةيشاح) .اضيأ انه يأت ةسمخلاو ,ةسمح اهنأ

 ال :هلصأ نأل ؛بارعإلا نون فذح مزحلا ةمالعو "نغت ال" ىلع فطع وهو رهاظلاو «ةرصنلاب هوركملاو ررضلل

 نبا نعو :تامف هومجرف (نايبلا حور) .مهتردق ءافتناو مهزجع يف ةغلابم صيصخت دعب ميمعت وهو «ينوذقني
 (نيلامكلا ريسفت) ."هربد نم هبصق جرخ ىح مهلحرأب هوؤطو" :اهُذ سابع
 نم اوؤاش ثيح ةنجلا ف نوحرسي ءادهشلاو «ديهش هنأل ؛"ةنحلا لحدا" :ىلاعت هلوقو .راجنلا بيبحلا يأ :هل ليق

 اماركإ هولتق امل كلذ هل ليق :خلإ هتوم دنع (لمجلا ةيشاح) .ةنحلا ىلإ ىلاعت هللا هعفر هلتقب اومه امل :ليقو .توملا نيح
 نأل ؛ةيآلا مظن يف هل ظفل ركذي لو «نسحلا هلاق «ةنحلا ىلإ هللا هعفر هلتقب اومه امل :ليقو .ءادهشلا رئاسك اهلوحدب هل

 يأ ,”"تامف هومجرف" :هلوق ىلع فوطعم "ايح اهلحد :ليقو" :هلوقو .مولعم هنإف ؛هل لوقملا نود لوقلا نايب ضرغلا

 هللا هعفر هنأ ءىسيعل عقو امك هل ًاماركإ ًايح ةنجلا هلخدأو «مهنيب نم هللا هعفر هلتقب اومه امل لب هنم اونكمتي مل :ليقو
 دح ىلع «لاثتما رمأ ال نيوكت رمأ "ةنحلا لحدا" :هلوق يف رمألا يف هيلعو «ةداتق هلاق لوقلا اذهو ءءامسلا هنكسأو

 (لمجلا ةيشاح) .ًاعيرس ةنجلا هللا هلخدأ نيعملاف ,"انخيش" .لإ نوكيف نك هل لوقي نأ :هلوق

 (كرادملا ريسفت) .يل رفغ يذلاب وأ يل يبر يترفغع. يأ :يل رفغ امب



 سي ةروس م نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ءملأتلا ةدش يهو .اوكلهأف لسرلا اوبذك نمم مهوحنو ءالؤه ٍداَبِعْلا لع َةَرْسَحَي

 "2: نوءزهتسي دب أوثاك الإ لَوُسُر نم هتيم يرضحاف كئاوأ اذه يأ .زاجم اهؤادنو

 0 مهيب ام لوعفم نم ةيلاح ةلمج“

 هنع ةيكسلا ,مهكالهإ لآ يدؤملا «مهئازهتسا ىلع هلامتشال ؛اهببس نايبل قوسم

 يأ «ريرقتلل ماهفتسالاو ؛"السرم تسل" :يبلل نولئاقلا ةكم لهأ يأ اَورَيِمَلَأ .ةرسحلا

 انإ :ئيعملاو لمعلا نع نياق قلعت هديل: ةل وهما ريك هيك ةيويخ < وماغ

 َنوُعِحَرَي ال نييكملا يأ َحَيَلِإ نيكلهملا يأ من أ همألا قورقلا رم ' + اريثك مهل انكلهأ
 ةكم لهأ لك

 ةيفان نإَو .روكذملا ىنعملا ةياعرب .هلبق امث لدب هرحآ ىلإ 'مفأو" ؟مهي نوربتعي الفأ 2

 ا ا "الإ" ئعع. ديدشتلاب نيل انهن قئالخلا لك يأ 2ك ةففخم وأ
 رماع نباو ةزمحو مصاعل 0 ب لا

 اذهو «نييذكملا رافكلا سنج يأ ءسنجلا فيرعتل "دابعلا" ف ماللاو فلألا نأ ىلإ ةراشإ هيف :خإ مهوحنو ءالؤه
 قح يف تدرو لا ظافلألاك نوكت ذئئيحو ,مهمرج ميظعتل ؛ةراعتسا هللا نم وأ نينمؤملا وأ ةكئالملا نم رسحتلا

 "نم" نيعمب "ىلع"و ءلسرلا سفن دابعلاب دارملا :ليقو .خلإ ئنمتلاو بجعتلاو ةيرخسلاو نايسنلاو كحضلاك هللا

 لوعفم «ةيربخ "مك"و .قلعي ال اهنأل ؛ةيرصب ال ةيملع ةيؤرلا اولعج .ةيملع "ىأر" :خ! اوري ملأ (لمجلا ةيشاح)
 (يواصلا ةيشاح) ."مك"ل نايب "نورقلا نم"و ."انكلهأ" ل فرظ "مهلبق"و ,مدقم "انكلهأ' ل

 ام لب اهلبق ام اهيف لمعي ال ةيربخ تناك اذإ اهنأل ؛"مك" يف الماع سيل "وري" نأ ىلإ ةراشإ :خلإ اهدعب امل ةلومعم

 ام رخخآ ىلإ ةيماهفتسالا بهذم ةيربخلاب اباهذ لمعلا نع "اوري" وهو اهلبق امل ةقلعم يهو ."انكلهأ" انه وهو ءاهدعب

 (لمجلا ةيشاح) .اريثك ةقباسلا ممألل انكالهإ يأ انكلهأ انأ اوملع دق يأ "انكلهأ انإ ئيعملاو" :هلوقو .هركذ

 (نيلامكلا ريسفت) .ماهفتسالا اهلصأ نأل ؛اهترادصل اهلبق ام اهيف لمعي ال «ةيربخن تناك نإو "مك" نأل يأ :اهدعب ام

 اوملعي لد يأ ءنيعملا ىلع "انكلهأ" نم لدب يأ :هلبق ام لدب (نيلامكلا ريسفت) .ةيلوعفملا ىلع بصنلا لحم يف :خلإ مهنأ
 ةلمحلا يأ :هلبق ام (نيلامكلا ريسفت) .مهيلإ نيعجار ريغ نيكلاملا يأ موك «ةقباسلا ممألاو ةيضاملا نورقلا انكالهإ ةرثك

 نم اريثك مهلبق انكلهأ انأ اوري مل يأ :روكذملا ىنعملا (نيلامكلا ريسفت) .نورقلا نم مهلبق انكلهأ مك يهو هلبق بلا

 ىلع يأ :ةيفان نإو (نيلامكلا ريسفت) .ءالؤه ىلإ نيكلاملا عوجر مدع اوري ملأ يأ ؛ءالؤه ىلإ مهعوجر مدعو «نورقلا
 نم لدب نيونتلاف :قئالخلا لك يأ (نيلامكلا ريسفت) ."ل" فيفخت ريدقت ىلع ةليقثلا نم ةففخمو "ال" ديدشت
 (نيلامكلا ريسفت) .ةففخم اوك ىلع "نأ" مساو «ةيفان "نأ" نوك ىلع أدتبم هيلإ فاضملا



 سي ة ١م نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 يف اندنع اَتّيَدّل نوعومم معا ءأدتبملا ربخ ٌميِهَج ةديزم ' ف و ةقراف ماللاف فيفختلابو
 ةيفانلا نيبو حلا ني

 ربخ «ثععبلا ىلع ُمُه ُةَياَءَو .ناث ربخ «باسحلل م َنوُرَّصَحم مهثعب دعب فقوملا
 ةيأ 00 3 د

 ةظطنحلاك كح انَبِم اًيِجرْأَو ًادتبم «ءاملاب مي هيد راما هيما ضوألا

 أ

 َنِم ايف اَنّرِجَفَو بتَعَأَو ليغ نم نيتاسب ٍسَنَج 5 2 َنوُلَكَأَي ُهْنِمَف عاب 5

 د ل نيتحتفب رم نم اوُلُك أيل : .اهضعب يأ 62) ِنوُيْعْل
 أ 8118 )4و "هلق الطاو لو 1و فا مص وح اها هملول نا قاطو رمثلا لمعت م يأ مهيب ُهََلِمَع اَمَو هريغو ليخنلا

 :هلوقل فرظ :انيدل .اضيأ حراشلا هنيب امك ءهل ناث رب "نورضحم'و "لك" وهو دتبملل لوأ ربح يأ :أدتبملا ربخ

 ضرألا" :ىلاعت هلوق وه أدتبملاو يأ :مدقم ربخ (نيلامكلا ريسفت) .عيمجل افرظ هنوك زوحو هيلع مدق ”نورضحم"
 .رمضك,.ةقلعتم يهو «"ةيآ"ل ةفص "مهل" :هلوقو ."اهانييحأ ةتيملا

 رخأ ثيح «حراشلا عينص نم ردابتملا وهو اتعن نوكي نأ لمتحيو ءرهاظ وهو فانيتسالا لمتحي :خلإ اهانييحأ

 نوكي نأ زوجيو «"ضرألا" ريح نوكي نأ زوجي "اهانييحأ" :هلوق :"نيمسلا" يفو ."انخيش" 0 هنع أدتبم'" هلوق

 نوكي نأ "خلسن" يفو "اهانييحأ" يف يرشخمزلا زّوجو ءامدقم ًاربخ "ةيآ"و ءأدتبم اهانلعج اذإ "ضرألا" نم الاح
 .ةركنلا ةوق يف امهف «ةيسنجلا "لا"ب فيرعت هنأل ؛"لا"ب نيتفرعم اناك نإو «ليللاو ضرألل نيتفص

 (نيلامكل ريسفت) .ةينايب لعجي دقو ةيضيعبت "نم" نأ ديري :اهضعب (لمجلا ةيشاح)
 دق ريمضلا نإف ءاهلمشيل ؛روكذملاب اهوأف «بانعألاو ليخنلا يأ ءاهرمث رهاظلا ناك :هريغو ليخنلا نم روكذملا

 يأ ,ةلوصوم امنأ :اهدحأ ,؛هحوأ ةعبرأ هذه "ام" يف :خ! هتلمع امو (نيلامكلا ريسفت) .ةراشإلا مسا ىرحم يرجي

 لعافلا لب مه هولمعي مل يأ «ةيفان اهنأ :يناثلاو .اذه ىلع زّوحت هيفو «ةحلاعملاو سرغلا نم مهيديأ هتلمع يذلا نمو

 لمع نمو يأ «ةيردصم اهنأ :عبارلا .ةلوصوملا ف يذلاك اهيف مالكلاو «ةفوصوم ةركن امنأ :ثلاثلا .ىلاعت هللا وه هل

 (نيمسلا ريسفت) .ةفوصوملا وأ ةلوصوملا يعم ىلإ ئيعملا دوعيف ؛هب لوعفملا عقوم عقاو ردصملاو «مهيديأ
 "ام"ف «سبدلاو ريصعلاك هنم ذختي ام دارملاو ءرمثلا ىلع فطع "مهيديأ هتلمع امو" :"بيطخلا" ةرابعو

 ةيفانو «"هتلمع" نم ءاهلا فذحب ةبعشو يئاسكلاو ةزمح ةءارق اذه ديؤيو .مهيديأ هتلمع يذلا نمو يأ «ةلوصوم

 رافألاو نويعلا دارأ :ليقو .اهيف مهل عنص الو ؛مهيديأ اهلمعت ملو ةلومعم اهودحو يأ ءاهابثإب نيقابلا ةءارق ىلع
 (لمجلا ةيشاح) .لينلاو تارفلاو ةلجد لثم «قولخم دي اهلمعت مل يلا



 سي ةروس ١4 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 اهلك فانصألا 7 ل ا ىلاعت همعنأ 2 َنوُرَكْشَي كف
 ةضارشم ةلج ١

 ا 2 ِه مو

 نأ ةميظعلا 0 ها ىلع ةيصيعلا :ةييرغلا د او ا

 (نيلامكلا ريسفت) .نوركشي الف ةمعنلا نوركذي الأ يأ ءردقم ىلع ةفطاع ءافلا :لإ نوركشي الفأ

 .فنص فلأ رحبلاو ربلا باود :لاقي[(نيلامكلا ريسفت) سانلا علطي مل امث ربلاو رحبلا ف] :لإ تاقولخملا نم

 ؛هناكم نع فشكنو هليزن "خلسن" :"يواضيبلا" فو ."يعخركلا" يف امك هنع ليزن يأ :هنم لصفن (نايبلا حور)
 وه يذلا راهنلا هنع ليزن يأ ,"نع" نعم. "نم" :هنم ."سوماقلا" يف امك عزنلا :خلسلاو .دلجلا خلس نم راعتسم

 (لمجلا ةيشاح) ."نوملظم مه اذإف" :هلوق بترت حصف «ليللا وهو لصألا رهظ رتاسلا لازأ اذإف هل رتاسلاك

 ةيآ وأ ءاهل ةفص "يرحت" :هلوقو أدتبم وأ "ةيآ" :هلوقب «"ربح" :هلوق ىلع فوطعم هنأ ىلإ ريشي :مهل ةيآلا ةلمج نم

 "كلذك رمقلا"و .ةضرتعم ةلمحلاف اذه ىلعو ءاربح "ىرحت" لعجي دقو ,فوذحم هربخ أدتبم كلذ ىلع وهف «ىرخأ
 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ هيف ىتأتي الف بصنلا ىلع امأو «عفرلا 00 ؛ىرخأ ةيآ رمقلاو يأ

 رقتسي يذلا تقولا ىلإ كرحتي يعي ,نامز فرظ "رقتسم"و "ىلإ" نعم. ماللا نأ ىلإ ريشي :هزواجتي ال هيلإ يأ

 دعبأ ىلإ يهتنت ىح ريست اهنإ :ليقو .ايندلا عاطقنا دنع ةمايقلا موي وهو ؛هزواجتي ال ارارقتسا اهيرج عطقنيو «هيف
 «ناطرسلا لوأ يفيصلا بالقنالا ةطقن وهو ,ءفيصلا يف ءامسلا يف اهعافترا ةياف اهرقتسم :ليقو .عجري مث اهنزانم

 يف امك هسفنب دك يبلا اهرسفو ,ناكم فرظ نيذه ىلع رقتسملاو «يددلا لوأ دنع ءاتشلا يف اهطوبه ةيامنو
 شرعلا ناك اذإو :"نايبلا عماج" بحاص لاق ."كانه دجستو بهذت" :لاقو «"شرعلا تحت اهرقتسم :"يراحبلا"

 ىلع لاد رابخألا ضعب رهاظو :لاق .هب ملعأ هلوسرو هللا ءشرعلا نم صوصخم ناكم رابتعاب اهتيتحتف ةطيحم ةرك
 نم نوكي ام برقأ رهظلا تقو نوكي ذئئيحف ءضرألا نم بناجلا اذه قوف ةكئالملا اهلمحي مئاوق تاذ ةبق هنأ

 (نيلامكلا ريسفت) .عولطلا يف نذأتسيو دجسي ذئنيحف .دعبأ ليللا فصن يفو «شرعلا

 رهش لكل نإ :ةيعفاشلا ةعأ نم يلمرلا لاق ؟رهش لكل دحاو رمق وه وأ ديدج رمق رهش لكل له فلتخا :رمقلاو
 (يواصلا ةيشاح) .دحتم هنأ ثيداحألا بلاغ نمو ءامكحلا مالك نم ردابتملا نكلو .اديدج ارمق



 سي ةروس ١ مه نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ةينامث َلِزاَتَم هريس ثيح نم ُهَسْرَّدَق هدعب ام هرسفي لعفب بوصنم وهو «بصتنلاو عفرلاب

 "انردق"ل ناث لوعفم

 نيئالث رهشلا ناك نإ نيتليل رتتسيو .رهش لك نم ةليل نيرشعو نامث يف ءًالزنم نيرشعو

 نوُجرْعْلاَك نيعلا يأر يف هلزانم رخآ يف َداَع ْيَح اموي نيرشعو ةعست ناك نإ ةليلو ءاموي

 َبْنُي سمْشلآ ال . .رفصيو سوقتيو قدي هنإف ؛قتع اذإ خيرامشلا دوعك يأ 229 ميِدَقْل

 لبق يتأي الف ٍراَلاٌقباَس ليل اَلَو ليللا يف هعم عمتجنف َرمَقْلآ كرت نأ آه حصيو لهسي
 ا ٍكَلَق ىف موجنلاو رمقلاو سمشلا نم هيلإ فاضملا نع ضوع هنيونت كُكَو هئاضقنا

 يأ «هدعب ام هرسفي نيقابلل بصنلاو «هانردق ربخلا وأ رمقلا مهل ةيآو ءيلعو عفانو ريثك نباو ورمع يبأل :عفرلاب
 يأ «يناثلا وأ لوألا لوعفملا يف فاضملا اورّدق لزانم هسفن رمقلا ريدقت حصي مل املو «لزانم هانردق رمقلا انردق

 هل انردق :ليقو .ةيفرظلا ىلع بوصنم :ليقو ١١( :رمقلا) «ًانوُيُع َضْرَأْلا اَنَْجْفَوإ :هلوق يف امك هلزانم انردق

 (نيلامكلا ريسفت) .لاصيإو فذح انههف «لزانم

 يف بيطخلا هجرخأ ؛هريغو يضاقلا هصق امك يأ :الزنم .ًاجرب رشع الا ىلع ةموسقم :الزنم نيرشعو ةينامث
 خارمش عمج :خيرامشلا (نيلامكلا ريسفت) .اهنم دحاو يف ةليل لك رمقلا لزني :سابع نبا نع موجنلا باتك
 .اقيقد ريصي يأ "قدي" :هلوقو ."راتحملا" يف اذك ءمدق يأ "قتع اذإ" :هلوقو .بنع هيلع دوقنعو قذع - رسكلاب -

 .سوقلاك ريصي يأ "سوقتيو" :هلوق
 لقي ملو ماظنلا دسفيو «ناويحلا عفنو تابنلا نيولتب لخي كلذ نأل ؛ليللا طسو يف يأت ثيحب يأ :يغبني سمشلا ال

 عطقت ال سمشلاو ءدحاو رهش يف كلفلا عطقي هنأل ؛عرسأ رمقلا ريس نأل ؛سمشلا كردي رمقلا الو :ىلاعت هناحبس
 ةيشاح) .هل ةنطلس ال نكلو ءاهريس يف سمشلا كردي دق رمقلاو ءرمقلا كردت ال ًاعطق سمشلاف «ةنس يف الإ اهكلف
 قيلي نيعمب نوكي دقو ءرخستو لهست نعم لامعتسالا يف نوكيف «ءبلط نعم. "ىغب" «عواطم هنأل ؛"لهسي" (يواصلا

 رمقلا ناطلسو «راهنلاب سمشلا ناطلسف «هتقو يف اناطلس امهنم لكل لب ؛هرون سمطيو ليللا يف هعم عمتجيف «نسحي
 (نيلامكلا ريسفت) .اهب رعشم امهركذ نأل ؛ركذ هل قبسي مل هنأ عم موجنلا ركذ :موجنلاو (نيلامكلا ريسفت) 0

 ىكح هنإ :"ةياهنلاو ةيادبلا" يف ريثك نب دامع لاق ؛هتك رحب كرحتت اهنأل ؛ىلعألا كلفلا كلفلاب دارملا :ليق :كلف يف

 كلف يف لك" :هلوقب كلذل لدتساو «ةريدتسم ةيورك تاوامسلا نأ ىلع عامجإلا دحاو ريغو يزوجلا نباو مزح نبا

 عامجإلا ىكح :رجح نبا لاقو «لزغملا ةكلف لثم هكلف يف :امه سابع نبا لاقو ءنورودي :نسحلا لاق «"نوحبسي

 حرش يف اذك «لدجلا لهأ نم ٌريسي ٌعمج كلذ فلاخو «ةلدألا هيلع اوماقأو «عمج ةريدتسم تاوامسلا نأ ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .ينالطسقلل يراخبلا حرش يف كلذ وحنو «يوانملا فوؤرلا دبع ةمالعلل "ريغصلا عماجلا"



 سي ةروس لش نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا
 هر

 انلَمَح نأ انتردق ىلع مه ٌةَياَءَو .ءالقعلا ةلزنم اولّرُ ءنوريسي 29 تروُحَبْسَي ريدتسم
 2 نوُحَّشَمْل حون ةنيفس يأِك لفل ىف لوصألا مهءابأ يأ "مقايرذ" :ةءارق يفو َجيَر

 نفسلا نم هلكش ىلع هولمع ام وهو ,حون كلف لثم يأ اتم نّم مّ اَئَقَلَحَو .ءولمملا

 لق نفسلا داحيإ عم َمُهفرعتاَشن نإ . هيف !رإ نوبك ري ام ىلاعت هلل ميلعتب «رابكلاو راغصلا

 ال يأ 2: نيح لإ اًَمَتمَو اَكَم َهَمحَر اَلِإ نوحني /2) َنوُدَقنُي مه اَلَو ْمُه ثيغم حرص

 م ام أوت ْمُهَل لِ اذ .مهاجآ ءاضقنا ىلإ مهتاذلب مهايإ انعيتمتو مهل انم ةمحر الإ مهيجني

 تب نوحي رٌوَلعَ ةرخآلا باذع نم َفِلَح اَمَو مكريغك ايندلا باذع نم كيلا ني

 لاق يأ لق اَذِإَو 2: ١ َنيِضرْعُم اَنَع أوثاك الإ اا لا ديت انو ويفر

 200 ناعم يالا لق لاومألا نمّدّننأ كقَرَر امم انيلع أوقِفنأ َمُه ةباحصلا ءارقف

 ىلع فارطأ اهل «ةريدتسم ريغ ةطوسبم كلفلا نأ رخآلا لوقلاو «راتخملا وه لوقلا اذه نأ ىلإ ةراشإ :ريدتسم

 "نوحبسي' :ىلاعت هلوق :نومجنملا لاق :نوحبسي .ةحضاو ةجحب يزارلا هلطبأو ءيوتسملا فقسلاك يهو «لابح
 لوقنف حيبستلا هب حصي يذلا ردقلا اودارأ نإ :يزارلا لاق «لقاعلا ىلع الإ قلطي ال كلذ نأل ؛ءايحأ اهنأ ىلع لدي

 يف ىلاعت هلوق يف امك هيلع لدي ال لامعتسالاو «تبثي مل كلذف رحآ ائيش اودارأ نإو «هدمحب حبسي ءيش لك نأل ؛هب

 95١( :تافاصلا) (َنوُلُكْأت الأ :هلوقو (97:تافاصلا) «نوقطنت ال ْمُكَل اًمإ» :مانصألا قح

 ءالقعلا تافصب اهفصو ىلاعت هنأل ؛نونلاو واولاب "نوحبسي" عمج :يفسنلا مامإلا لاق :ءالقعلا ةلزنم اولزن

 ؛عفانلاو رماع نباب عمجلاب :مقايرذ (نايبلا حور) .اهلاعفأ يف رايتخا اهل نكي مل نإو «كاردإلاو قبسلاو ةحابسلاك

 ظفل نإف ؛حيحص لوصألا ىلع ةيرذلا قالطإ :خإ لوصألا (نيلامكلا ريسفت) .دارفإلاب مهتيرذ :نييقابلا ةأرق فو

 (ًأرصتخم لمجلا ةيشاح) .نيدضلا نيب كرتشم ةيرذلا

 .مهئابآ بالصأ يف مهو مهعءابآ لمح هنأ رابتعاب حون ةنيفس يف اهلمحو .؛فراعتملا هانعم. ةيرذلا :ليقو :حون ةنيفس يأ

 يأ :اورفك نيذلا (نيلامكلا ريسفت) .ةراجتلل مهنوثعبي نيذلا مهدالوأ لمح نيعملاو ءاقلطم نفسلا دارملا :ليقو

 اوركنأ نعي "عناصلاب اورفك" :هلوق :هصن ام هيلع "باهشلا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةكمب ةقدانز مهو «عناصلاب

 (لمجلا ةيشاح) .ُّذ سابع نبا نع يورم اذهو «ئرابلا دوجول نوركنملا ةلطعملا مهو ؛هدوجو



 سي ةروس ١ ماب نورشعلاو ثلانلا ءزججلا

 ٌرشنَأ ام نإ ؟اذه -- يف ءهَمَعطأ هللا م ا ول قم ُمِعِطُمَأ مهي ءازهتسا ًأَوْمَماَء َنيِذّلِ ا 1 ---

 مهرفكب حيرصتلاو .نيب (2) ٍنيُم للص ىف لإ اذه مكدقتعم عم كلذ انل مكلوق يف

 : ىلاعت لاق .هيف 2: 00 ثععبلاب 5 اذه 1 َنوُلوقَيَو .ميظع عقوم
 َمَهَو ٌمهْدْحَأَت ىلوألا ليفارسإ ةحفن يهو ةريخا# هَ ةحيص الإ نورظتني َنوُرطنَي ام

 يف تمغدأو «ءاخلا ىلإ ءاتلا ةكرح تلقن "نومصتخي' عا 2 نومضصخ

 :هءارق يفو .كلذ ريغو برشو لكأو تا ل ا .داصلا

 م مهتالماعم يأ
 نأب :قأ هج ةّيصوت ُنْوُعِيِطَتَسي الف .اضعب مهضعب مصخي يأ «"نوبرضي"ك "ن لوهصحل'
 هلداح اذإ همصحخ نم

 ىف َحِفْنَو .اهيف نوتومب لب ءمهلاغشأو مهقاوسأ نم مت وُعِجَرَي َمِهِلَهَأ نإ آلَو اوصوي
 يأ مه اَذِإَف ةنس نوعبرأ نيتخفنلا نيبو «ثعبلل ةيناثلا ةخفنلا نرق وه ٍروُصلآ

 ه6 هاهم اه وكم 0 واقعا ءديش او عاف هب قو ”عرا ترولسي مهي هر ىلإ روبقلا ٍثاَدَجَألا َنِّم نوروبقملا

 عنم ىلع لدي هنأل وأ «يطعن نيعك. معطن وأ قافنإلا نم دارملا هنأل امإ ؟هلبق امل بسانملا هنأ عم "قفننأ" :لقي مل :خلإ معطنأ

 دحأ ىلع ءاجو "ول" باوج "همعطأ" :هلوقو ,"معطنأ" لوعفم :هللا ءاشي ول نم (لمجلا ةيشاح) .ىلوألا قيرطلاب هريغ

 ريسفت) .(" 0 :ةعقاولا) كاماطخ ةاتلعجل ُءاَسَن ولا :وحن ءماللاب نوكي نأ حصف الإو «ماللا نم هدرحب وهو «نيرئاجلا

 الو عناصلا نوتبثي ال ةلطعم - امُهذ سابع نبا نع يور امك - اوناك مهنأل ؛كلذب ديق امنإ :مكدقتعم يف (نيمسلا

 .هللا ةئيشم قفاوتل ؛هيطعن ال هيلع هتردقو هتيشم عم هقزري مل نم هنأ :ئيعملاف ءشيرق دارملا :لاق نمو «هماعطإ نودقتعي

 (كرادملا ريسفت) .نينمؤملل مهياوج ةلمج نم وه وأ «نينمؤملا لوق ةياكح وأ مهل هللا لوق :لإ متنأ نإ (نيلامكلا ريسفت)
 دارملاو «راتخملا عناصلا دوجول نوركنملا ةقدانزلا انه دارملا نأل ؛رافكلا يعون فالتحال ةراشإلا وهو :ميظع عقوم

 .اوبرقيل ؛مانصألا نودبعي مهنوك عم «ىلاعت هللا دوجوب نوفرتعملا شيرق رافك "خلإ اوري ملأ" :هلوق يف قبس اميف مهي

 .ةزمح ريغ مهادع نمل هترسكو «ماشهو شروو ريثك نبال ءاخلا حتف عم ءرثكألل يأ :ديدشتلاب (لمجلا ةيشاح)
 .لقن اذكه ,نوعيابتي مهقاوسأ يف يأ :عيابتو (نيلامكلا ريسفت)

 عمجب هللا نأب :بيجأ ؟تقولا كلذ يف نوكي نيأ :ليق نإف .ربقلا وهو :ثدح عمج ثادحألا :"سوماقلا" يف :روبقلا

 (نايبلا حور) .هئدج وهو عضوملا كلذ نم جرخيف «هيف ربقأ عضاوم يف تيم لك ءازحأ



 سي ةروس ١ نورشعلاو ثلانلا ءرجلا

 لعف ال ردصم وهو ءانكاله اَنَلْيَو هيبنتلل دي :مهنم رافكلا يأ أوُلاَق .ةعرسب نوجرخي
 ل اراك فأل دقت نيااقتكل هظفل نم هل

 نيح اوُرقأ كب تروُلَسَرمْلا هيف حق ِةَدَصَو نحل هب َكَعَو يذلا كأم ثعبلا يأ

 تا نر ا ام نإ .كلذ مهل لاقي :ليقو .رارقإلا مهعفني ال

 رعت

 ا خل اا ب قولا نشل و ع نا ا 55 2 نورصحم اندنع ا عي

 نوعومجب

 «ثينأت نود نيملكتملا ريمض ىلإ ةفاضإلا ىلع ةماعلا :خلإ انليو اي .رايتحالا قيرطب ال ءرهقلاو ربحلا قيرطب يأ :ةعرسب

 الإ اذه نعم الو «رورجبو راج "انل"و ءاهسأرب ةملك "يو" نأ نييفوكلا نع ءاقبلا وبأ لقنو «هدعب ال فاضم "ليو" وهو
 ,-ثينأتلا ءاتب- انتليو اي :ىليل يبأ نباو ,"انم بجعأ" نيعم.ريسفت "يو" نأل ؛انل بجع اي :نوكي نأ وهو «ديعب ليوأتب
 (لمجلا ةيشاح) .ىليو اي :لوقي مهنم دحاو لك نأ هذه ليوأتو «- افلأ ءايلا لادبإب - ليو اي :اضيأ هنعو

 امهريغو كاحضلاو امك سابع نباو ,هلبق ' 'نم"ل اربخن ايضام العف انثعب نم" ميم حتف ىلع ةماعلا م انثعب نم

 ةقلعتم ةيناثلاو «ليولاب ةقلعتم ىلوألا "نم"ف ."نم"ب رورحم ردصم "انثعب"و ءرج فرح اهنأ ىلع ميملا رسكب
 لوألاو «عمجلا ماقم ميقأ درفم وهو ءاناكم نوكي نأو ءانداقر نم يأ اردصم نوكي نأ زوجي دقرملاو .ثععبلاب

 (لمجلا ةيشاح) .اقلطم درفي ردصملا ذإ ؛نسحأ

 «فوذحم لك نم لوعفملاف .هيف انوقدص يأ "نولسرملا قدصو" :هلوقو .هب اندعو يأ :خلإ نمحرلا دعو ام

 عم لوصوملاو ءأدتبم "اذه" نوكيف ,مهمالك نم ةلمجلا هذه نأ ىلإ هب راشأ "خلإ اورقأ" :هلوقو .حراشلا هرّدقي حلو

 اوباجي ملف اولأس املف :هباوجو «لاؤسلا اولاق يأ ءاهيلع "اولاق" :هلوق طلستل ؛بصن لحم يف ةلمجلاو «هربخ هتلص

 بئاج نم يأ "كلذ مهل لاقي :ليقو" :هلوقو .اماث "اندقرم" ىلع فقولا نوكي اذه ىلعف ءمهسفنأ ءاقلت نم اوباحأ
 .هربخ هدعب امو أدتبم "اذه" ف لك ىلعو «ةثالث لاوقأ هللا وأ ةكئالملا وأ نينمؤملا

 ؛هلبق امع عطقنم ”نمح رلا دعو اماف اذه ىلعو ."انخيش" .هنم الدب وأ "اندقرم"ل اتعن "اذه" برعأ مهضعبو

 بجوو قح نولسرملا قدصو نمحرلا هدعو يذلا يأ ءردقم ربخلاو أدتبم لوصوم مسا "ام"و «فنأتسم وهف
 (لمجلا ةيشاح) .نمحرلا هدعو يذلا وأ ,نمح رلا دعو اذه يأ ءرمضم أدتبم ربح "ام" نأ لمتحيو .مكيلع

 يف نمحرلا هدعو يذلا وه ثعبلا اذه يأ ,فودذحم دئاعلاو «ةلوصوم "ام"و «ربخو أدتبم ةلمج :خلإ نمحرلا دعو ام

 لصاحلا «يونعملا رشحلا ىلإ ةراشإ ةيآلا ف :نورضحم (نايبلا حور) .نينمؤملا وأ ةكئالملا لبق نم باوج وهو ءايندلا

 ةعاسلا تقو هؤازجأ ىشالتت هنأ امكف «هليصفتو ناسنإلا ةروص ريبكلا ملاعلا نأ كلذو ءايندلا يف كولسلا لهأل

 - عطقنيو هتابنإ قرفتي قشاعلا ناسنإلا كلذك .مدعلا دعب دوحولا لصحيف «يناثلا خفنلاب عمتجي مث ىلوألا ةحفنلاب



 سي ةروس (١ نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا
 7 2 ل ا وع و 2 -1 5 أ ريو ل هه و<+- يو 00007 رصد يدص مر الر د 6ك ج

 ةنحلا ب حصأ نإ (2) َنولَمعَت زثدك ام ءازح الإ َْوَرَت الَو اعيش سف ملظت ال َمْوَمِلاَف

 ضاضتقفاك هب نوذذلتي امث رانلا لهأ هيف امع - اهمضو نيغلا نوكسب - لْغش ىف َموَيَلآ
 عفانو ريثك نباو ورمع يبأل

 ناث ربح ,نومعان (2) َنوُهكف اهيف بّصن ال ةنحلا نأل ؛هيف نوبعتي لغش ال ,راكبألا

 ال يأ ءربخ «لظ وأ ةلظ عمج ٍلّلِظ فَرمعُجوْرَأَو أدتبم مه ."لغش يف" لوألاو ."نإ"ل
 اهيف شرفلا وأ ةلجحلا يف ريرسلا يهو :ةكيرأ عمج ِكيآَرألا لع سمشلا مهبيصت

 .نونخ انو نرخ اهل كو زج عونك "لك قام قال رح هو نر
 ةبترملا هذه ىلإ لصو اذإف ءءاقبلا لصحيف ءرخآ اروهظ رهظي مث «ةيهلإلا ةيوقلا ةبذحلاب قشعلا لوصح تقو هتانيعت -

 :"يونثملا" يف ءاج امك هنقو ليفارسإ وه نوكي
 امنو تنايح ناثبا زاار ةورمم 2 ءايلوا رلتقو نارا مك رع

 نفك ردثا ناش رزا وا زر دجج سب 2 نتتراك زادورع كيا رع ناجع

 نم يلحت الإ هنع هينفي الو «همركو ىلاعت هللا لضف ريغ ةقيقحلا يف هثعبي الو ءندبلا ثدح يف حورل ةلفغ وه :دوقرلاف
 ال ةايحلا ةيلباق هل سيل نمف «دادعتسالا بابرأ نيبو ىلاعت هللا نيب طئاسو مالسلا مهيلع ءايلوألاو ءايبنألاو ,هلالج

 عاونأ نم هيف مه ام هب دارملاو .هنأش ةعفرو هميظعت ىلإ ةراشإ هركنو همههأ :لغش يف (نايبلا حور) .خفنلا هعفني
 كلذ مظعأو «روازتلاو راتوألا برضو عامسلاو برشلاو لكألاب هكفتملاك «ةيلكلاب اهادع امع مهيهلت يلا ذالملا

 (يواصلا ةيشاح) .هتاذ ةيؤرو ىللاعت هللا مالك عامس
 ريغ نم نوّضتفيف ءاراكبأ نهودجو مهئاسن نم برقلا اودارأ املك ةنحلا لهأ نأ يور امل يأ :راكبألا ضاضتفاك
 وأ نيتحتفب :ةلجحلا .باتكلا متاخ كفو «ةقرفتلاب رسكلا :ضفلا :ضاضتفاك (يواصلا ةيشاح) .ملأ الو رذق

 (يواصلا ةيشاح) .سورعلا هب نيزتو «ريرسلا ىلع قلعت ةبق يهو ءاهرسك وأ ءاحلا مض عم ميلا نوكسب

 يذلا يأ ماللا حتفب :قلعتم (نيلامكلا ريسفت) .سورعلا ةولخل بايثلاب نيزي تيب يهو «ةلمجلا يف يأ :نوؤكتم
 ةلمحلاو ,رخؤم أدتبم "نوعدي ام"و ءمدقم ربخ "مهل' :خإ نوعدي ام مهو (نيلامكلا ريسفت) ."ىلع" هب قلعتي
 تلقئتسا "نولعتفي" نزو ىلع "نويعتدي" "نوعدي" لصأو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةقباسلا ةلمحلا ىلع ةفوطعم

 تمغدأو الاد ءاتلا تلدبأ مث ,"نوعتدي" راصف «نينكاسلا ءاقتلال تفذحف ءاهلبق ام ىلإ تلقنف «ءايلا ىلع ةمضلا

 دئاعلاو ,ةفوصوم ةركن «ةيمسا ؛ةلوصوم :هجوأ ةثالث هذه "ام" يفو ."هداز" ,خلإ "نوعدي" راصف «لادلا يف لادلا

 - «ئمتلا نعم برشأو ءاوعدي اعد :نم "لعتفا" نزوب "ىعّذا" عراضم "نوعدي"و «ةيردصم فوذحم نيذه ىلع



 سي ةروس 4+١ , تورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 .مكيلع مالس :مهل لوقي يأ مهي 2: ِمِيِحَّر تر نِّم هربح «لوقلاب يأ ًِلَوق أدتبم ٌعَلَس
 رع د م8

 ا ل يأ مح 2: َنوُمرَجُمْلآ اميأ مْوَيلآ أودَتمآ لوقي َو

 سلا رق ل يلسر ناسلا ىسلع مي . يك ربما كل ةيعارجلا

 اَذَه 0 ينودحو منوع ِنأ .ةوادعلا نيب 0: يبعد ل كه هوعيطت ال
 "اودبعت ال نأ" ىلع فطع

 متلق ك "ليبج" عمج اقلح ًالبج َرُكَنِم ّلَضَأ َدَقَلَو [) ٌةيقَتَسُم ةيِقَتَسُم قيرط لَم

 نم وه :جاحزلا لاقو ءنمتي يأ يعدي ام ريخ يف نالفو نمت يأ تئش ام ىلع ّدأ :لوقت برعلا :ةديبع وبأ لاق -

 اهربخ يفو .هنوعادتي ام يأ «لعافت نعم. لعتفا :ليقو «يمالغ توعد نم «مهيتأي ةنحلا لهأ هنوعدي ام يأ «ءاعدلا

 (لمجلا ةيشاح) .ةمالس وذ وأ صلاخ ملسم يأ «مالس هنأ :يناثلاو ءاهلبق راجلا هنأ رهاظلا وهو :امهدحأ ,ناهجو

 ةرابعو « مالس'ل ةفص وه لعفلاب ابوصنم هلعج هريغو «هب درفناو ضفاخلا عزنب ابوصنم هلعج خلإ لوقلاب يأ
 هلاق «”"ام" نم لدب هنأ :يناثلا ,”"نوعدي ام" ربح هنأ :اهدحأ جوأ هيفو «هعفر ىلع ةماعلا "مالس" :هلوق :"نيمسلا"

 ناك اذإو «هنوعدي ام لك يف مومع هنأ رهاظلاو اصوصخ "نوعدي ام" ناك الدب ناك اذإو :خيشلا لاق .يرشخمزلا

 وأ يذلا نيعمب اهتلعج اذإ امأ «ةفوصوم ةركن اهتلعج اذإ اذهو ."ام"ل ةفص هنأ :ثلاثلا «هنم الدب نكي مل امومع

 انوفا نقال رقاب وشي :ريتطم اهي ريض نأ هدئازلا :اركادوا افرق اديداس سلا ىذعت ةيردت
 نم" هربخو «أدتبم هنأ :سداسلا ,مكيلع مالس هريدقت :ليقو ءالوق مهل لاقي مالس يأ ,"الوق"ل بصانلا هربخ

 (لمجلا ةيشاح) .ربخلاو أدتبملا نيب ضرتعم هلماع عم وهو «ةلمحلا نومضمل دكؤم ردصم "الوق"و "بر
 مهل عطس ذإ مهميعن يف ةنحللا لهأ انيب :لاق هنأ متاح يبأ نبا هاور ام ريسفتلا اذه ديؤيو :مكيلع مالس :مه لوقي يأ

 مالس" :هلوق كلذف «ةنجلا لهأ اي مكيلع مالسلا :لاقف ؛.مهقوف نم مهيلع فرشأ برلا اذإف مهسوؤر اوعفرف ءرون

 بجتحي ىح «هيلإ نورظني ماد ام ءيش ىلإ نوتفتلي الف :لاق ؛مهيلإ رظنيو هيلإ نورظنيف «"ميحرلا بر نم الوق
 مهيلع يأ ريخلا فوذحم أدتبم وأ «”"نوعدي ام" نع لدب " مالس" :لاقي دقو .مهيلإ هتكربو هرون يقبو «مهنم

 وأ ءميحر بر نم انئاك الوق لاقي يأ .فوذحم لعف ردصم "الوق"ف نيذه ىلعو ءرخآ ربحت ةلمحلاو ؛مالسلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."ييعأ" ريدقتب حدملا ىلع بوصنم

 دنع نينمؤملا نع اودرفنا يأ «ةقباسلا ةلمحلا نومضم ىلع فطع لوقلا ريدقتب هنأ ىلإ ريشي :خلإ اوزاتما لوقيو
 عفانل ماللا ديدشتو نيترسكب ةعامج يأ :البج (نيلامكلا ريسفت) .ةنجلا ىلإ ممب راسي نيح كلذو مهب مهطالتحا

 (نيلامكلا ريسفت) .هقلخ يأ هلبج نم ءلوعفم ئععم. ليعف :ليبج (نيلامكلا ريسفت) .مصاعو



 سي ةروس ١4١ نورشعلاو ثلاغلا ءزجلا

 مهب لح امو «هلالضإو هتوادع (جو َنوُنقْحَت اوُيوُكَت مَّلَقَأ اًريثك ءابلا مضب :ةءارق يفو

 (ه) توُدَعوُن زك ىلا هج هَ 0 لاقيو ؟نونمؤتف باذعلا نم

 ؛رافكلا يأ َمهِهَوْفَأ َلَع ُمِيْح َمَوَيْلآ (2) تروُرفكت َرْشنُك امي َمْوَيَلآ اَهَوَلَصآ .اه

 أوُناَك امي اهريغو فاح ٌدكهَعَتَو 2000 نيك ْشُم انك اَم انّبر هللاوإ» :مهلوقل

 ره ال هينغا لع اَنَسَمْطَل ٌءاَشْدَوَلَو .هنم ردص امب قطني وضع لكف (2) َنوُبسيكَي

 2 َوُرِصَبُي فيكف ١ زَأَف مقداعك نيبهاذ قيرطلا طرَصضلا اوردتبا أوقَبَتَسآَف ايفل

 ىَلَع ةراجح وأ «ريزاضعو ةدرق َرُهتَحَسَمَل ٌءاَشَن َوَْلَو .نورصبي ال يأ ؟ذئنيح

 اَمَق مهلزانم يف يأ ناكم نعم. "ةناكم" عمج ,"مهتاناكم" :ةءا رق فو تيا 1

 لا م

 هرمعن نمو .ءيحب 5 باهذ ىلع اوردقي مل يأ هل ترون الَو اًيِضُم أوْعطَتْسأ
 هفرصن ةنز ىلع

 27 ,هقلخ يأ كا سيكنتلا نم ديدشعلاب ةءارق 0001 هلجأ ةلاطإب
 ”هلفشأ ءيشلا لعب وه ةزمحو مصاعل

 ميلا مضب رماع نباو ورمع وبأ أرقو «بوقعي اهددشو «يلعو ةزمحو ريثك نبال ماللا ةففخم :ءابلا مضب ةءارق يفو

 :مهوقل ةفنأتسم ةلمح لوقلا ريدقتب هنأ ىلإ ريشي :خلإ ةرخآلا يف مهل لاقيو (نيلامكلا ريسفت) .ءابلا نوكسو

 .لامعألا ءيس نم هريغو كرشلا مهدحدلا مههاوفأ ىلع متخي هنأ نيعي (1 :ماعنألا) ؟َنيِكرْشُم انك ام اَنبَ هللا وو

 يأ :لوقيو .دحجيف هيلع ضرعيف باسحلل قفانملاو رفاكلا ىعدي هنأ يرعشألا ىسوم يبأ نع ريرح نبا ىورو

 يأ .كتزعو ءال :لوقيف ؟اذك موي اذك تلمع امأ :كلملا هل لوقيف «هلمعأ ل ام كلملا يلع بتك دقل كتزعو ؛بر

 مههاوفأ ىلع متخي موي ملكتي ناسنإلا نم مظع لوأ نإ تيجو جر ةحرارس هع ديصو و ىلع مح دعج

 (نيلامكلا ريسفت) .ريرج نباو متاح يبأ نبا هاور .ى فدرسبلا لجرلا دره دف

 ىلع وهو ءرمأ "اوقبتساف" ىسيع أرقو .ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع اذهو ,"انسمطل" ىلع فطع :خإ اوقبتساف
 لعفلا لوصو اولوأت كلذلف ءروهمجلا دنع صتخم ناكم فرظ "طارصلا"و .اوقبتسا :مهل لاقيف يأ «لوقلا رامضإ

 راجلا فذح ىلع امإو «"اورداب" ئعم "اوقبتسا" نمضتو «هيلإ اقوبسم ال اقوبسم هلعج ازاح هب لوعفم هنأب امإ .هيلإ

 ىلوألا نونلا حتفب نوقابلا أرقو «ةزمحو مصاع ةءارق يهو :ديدشعتلاب ةءارق يفو (لمجلا ةيشاح) .طارصلا ىلإ يأ

 (بيطخلا ريسفت) .هسكن نم ةمومضم فاكلا فيفختو «ةيناثلا نوكسو



 سي ةروس ١ ؟ نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 مولعملا كلذ ىلع رداقلا نأ 2 َنوُلَقْحَي اَلَفَأ امرهو يهب لو هنا اس ”نوكم

 در رعشلا يلا ياكل اَمَو .ءاتلاب ةءارق فو ؟نونمؤيف ثعبلا ىلع رداق «مهدنع

 هس وم نإ رعشلا دك] لهضتي غَبْنُي اَمَو "رعش نآرقلا نم هب ىتأ ام نإ" :مهلوقل

 حلصي ال يأ :هل يغبني امو (نيلامكلا ريسفت) .مسقلا ةلمج وه يذلا "نيلسرملا نمل كنإ" ةلمج ىلع فطع :هانملع امو

 مدعف ؛ةيجسلاو عبطلاب اضيأ هيلع ردقي مل هداشنإ دارأ وأ ؛هيلع ردقي مل هداشنإ دارأ ول ثيحب هانلعح يأ هل ىتأتي الو

 ل يبلا ناك له :اهل لبق هنأ ةشئاع نع يور امل داشنإلا ىلع هتردق مدعو «صوصنلا يف ررقم رهاظ داشنإلا ىلع هتردق
 :ةحاور نبا تيبب الإ لثمتي لو «هيلإ ثيدحلا ضغبأ رعشلا ناك :تلاق ؟رعشلا نم ءيشب لثمتي

 دوزت مل نم رابخألاب كيتأيو الهاح تنك ام مايألا كل يدبتس

 يغبني الو ءهرعاشب تسل يفإ" :لاقف هللا لوسر اي اذكه سيل :ركب وبأ لاقف "رابحألاب كيتأي امو" :لوقي لعجف

 يواضيبلا" نم ءارسكم هناسل ىلع ىرح رعش تيبب لثمت نإو ءرعش تيب هل نزتي ناك ام :ءاملعلا لاقو "يل

 ميقتسي ال - بحاحلا نبا لاق امك - دارملا .خلإ هل ىّنأتي الو هنم حصي ام يأ :هلوق باهشلا بتكو ."نزاخلاو

 ءاج ام نأ يف القع ةمهتلا تقرطتل رعشلا لوقي نم ناك ول هنأل ؛"ادلو ذختي نأ نامحرلل يغبني امو" :هلوقك ءالقع

 امو هلبق امب هطابترا رهظف ؛كالهلل بجوملا دانعلا الإ قبي مل هنأل ؛"خلإ لوقلا قحيو" :لاق اذلو «هسفن دنع نم هب

 :هلوقك رعشلا ملعي هنأ بجوت ال نايحألا ضعب يف هو هنم نزولا ةباصإو :هصن ام "يطرقلا" فو .هدعب
 بلطملا دبع نبا انأ 20بذك ال يبلا انأ

 الو ءرعشلاب املاع هلئاق نوكي نأ بحجوي ال تيبلاب لثمتلا نأ ءرعش اذه نأ ميلست ىلع لاصفنالا يف هيلع لوعملاو

 فاحتسإ ةريأ لاق, طايح ناوكي 3 قافتإلا ليس لع طع طاح نه نأ امك هياملعلا قافتاجا عاش جمعتنا
 ئشدي نأ يفاني ال اذهو ءارعاش هانلعج ام يأ ءرعشي نأ هانملع ام يأ "رعشلا هانملع امو" :ىلاعت هلوق يف :جاحرزلا

 زع هللا ربخأ امنإ :ليق دقو .اذه يف ليق ام نسحأ اذهو :ساحنلا لاق .ارعش هنوك دصق ريغ نم رعشلا نم ائيش

 رعش ىلإ هب دصقي ال انوزوم الوق لاق نم لك :اولاق دقو ءرعشلا ئشني ال هنأ ربخي لو رعشلا هملع ام هنأ لجو

 يرحجي ام هنم دعي امنِإَو ءارعش دعي ال مالكلا نوزوم نم ناسللا ىلع يرحي امف ءرعشلا قفاو امنإو ءرعاشب سيلف
 (لمجلا ةيشاح) .هيلإ دصقلا عم رعشلا نزو ىلع

 نوزوملل امسا 525000 «يرعش تيل :مهطوق يف قيقدلا ملعلل مسا لصألا يف رعشلا :رعشلا هل لهستي

 تامدقملا نم فلؤملا وهو «يقطنم امإ رعشلا :مهضعب لاقو .هتعانصب صتخملا رعاشلاو «مالكلا نم ىفقملا
 ايقافتا هنزو ناك ام جرخي ريخألا ديقلاو ءدصقلا ليبس ىلع نوزوم ىفقم مالك وهو ءيحالطصا امإو «ةبذاكلا

 - «هيلإ دصق ريغ نم ايقافتا اهيف نزولا ءاج ةيوبن ةفيرش تاملكو «اهيف نازولا نايرج قفتا «ةفيرش تايآك



 سي ةروس ١؛ نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 -َرْدنُيَز .اهريغو ماكحألل رهظم 29 ُنيِبُم ُناَءْرَقَو ةظع ْدمِذ الإ هب ىتأ يذلا سيل

 لْوَقْلا قو نونمؤملا مهو ءهب بطاخي ام لقعي اّيَح َناك نم هب - ءاتلاو ءايلاب
 . رثكألل ةيتحتلا
 او لوا .هب نوبطاخي ام نولقعي ال «نيتيملاك مهو (2 © تيرفكلا ىلع باذعلاب

 ةلمج يف ِمُهَل اَنَقَلَح انأ فطعلل اهيلع لحادلا واولاو «ريرقتلل ماهفتسالاو ءاوملعي
 رقبلاو لبإلا يه اًمدَعَنُأ نيعم الو كيرش الب ةهانلمع نأ اكون تلِعَع مي :نملاخلا

 مهيوكر م مُكيوكَر ابِمَف م اهانرحخس اَهَتلَلَدَو .نوطباض 2 َنوُكَلَم اَهَل ْمُهَف منغلاو

 ءاهنبل نم ثراََمَو اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأك عِفَسم ايف مشو (2َن َنوُكأَي اَِْمَو

 :تيمدف رجح هعبصإ باصأف «تاوزغلا ضعب يف رثع نيح مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وحن -
 تيقل ام هللا ليبس فو ١ تيمد عبصإ الإ تنأ له

 :نينح موي هلوقو
 بلطملا دبع نبا انأ بذك ال يببلا انأ

 :قدنخلا موي هلوقو

 انيقش هريغ اندبع ولو انيدب هبو هلإلا مسا

 ام رثكأ يقطنملا رعشلاو ءال مأ نزولا نع ًادرحب ناك ءاوس «يقطنملا ري ا رعشلاب دارملاو ,كلذ ريغو

 ةنوزوملا تاملكلا نم نآرقلا يف عقو ام :ليقف ءرعاش هنإ :ُك5 يبلل ر افكلا ضعب لاق :بغارلا لاق .حالطصالاب جوري

 ف يناجرجلا فيرشلا لاقو «بذك رعاشلا هب ينأي ام رثكأ هنأل ؛بذاك هنإ هب اودارأ :نيلصحملا ضعب لاقو .يقاوقلاو

 نآرقلا نأ يعم ىلع «نآرقلا ميلعتب رعشلا ادمحم انملع امو :ئيعملاو , "رعشلا هانملع امو" :ىلاعت هلوق :"علاطملا" ةيشاح

 كلذ نيأف ؛ةيهاو ماهوأو تالايخ ىلع ئبم ,عونصم فرحزم لاقمو .عوضوم فلكتم مالكر عشلا نإف ؛رعشب سيل
 .ي يبل باطن هنأ ىلع رماع نباو عفانل ةيقوفلا :ءاتلاو حاصخخلم نايبلا حور) ؟ليزنتلا نم
 (نيلامكلا ريسفت) .ايح ناك نم ةلباقم يف هلعج حص اذهلو :نيتيملاك مهو (بيطخلا ريسفت) .تبثيو بجي يأ :قحيو
 اذهو «ىلاعتو هناحبس هيف رصحلا نع ةيانك اذه :انيديأ تلمع امث .اوملعي ملو اورظني مل يأ ردقم ىلع :فطعلل

 (يواصلا ةيشاح) .ةيفرع ةيانك وهف «يريغ هيف نيكر اشي ملو هب تدرفنا نإ نعم. الثم "يديب هتبتك" :ناسنإلا لوقك
 هطبض :"سوماقلا" يف :نوطباض (نيلامكلا ريسفت) .نيعم الب لمعلا نع ةيانك يديألاب لمعلا نأ ديري :هانلمع يأ

 .ديدش يوق :طباض لمجو لجرو «مزحلاب هظفح :ةطابضو اطبض



 نونمؤيف اهب مهيلع معنملا :ت) َوُرُكَشَي اَلَقَأ هعضوم وأ برش ئعمب "برشم" عمج

 حُهَلَعَل اهودبعي امانصأ ةَهِلاَء هريغ يأ هنأ نود نِم اوُدَحغَأَو .كلذ اولعف ام يأ

 يأ َنوُعِطَمْسَي ال . .مهمعزب مهتما ةعافشب هللا باذع نع :نوعتع 2غ دوادعنت

 00 دنج م م مانصألا نم مهتما يأ َمُهَو مهَرَصَت ءالقعلا 35 ا مهتهلا

 كلذ ريو 07 تسل" كل ُهلَوَق كلت اَلَف .مهعم رانلا يف 20 َنوُرَصَحُم مهرصن
 نسنإلا َرَيَمْلَوَأ .هيلع مهيزاجنف «هريغو كلذ نم ب نوب اني لل اك ملكت

 5200 نوف اديدش هان ص 0 وما

 فو (لمجلا ةيشاح) .اهعورض هب دارملا نأ رهاظلا "هعضوم وأ" :هلوقو ءناكم وأ ردصم حتفلاب :برشم عمج

 "مهل"و «لوأ رب "دنج"و ءأدتبم "مه" :خلإ دنج مهل مهو .ردصملا وأ عضوملا نيعمج ةبرشم عمج :"يواضيبلا"

 دحأ وهو "مانصأ" ىلع ريمضلا حراشلا داعأو ."انخيش" .دنحلا تعن وأ «ناث ربخ "نورضحم"و ,"دنج"ب قلعتم

 دنج ةهلآلل يأ "مهل" «رافكلا نيعي "مه"و :"يبطرقلا" يفو ءاط نيدباعلا رافكلا ىلع دئاع هنأ رحآلاو ؛نيهجولا

 ةهلالا نودبعي مه ىعملا :ليقو .ايندلا يف مهل نوبضغي يأ :ةداتق لاقو .مهنع نوعنمي :نسحلا لاق .نورضحم

 يأ مهو :ليقو .ّنوعم ةبراقتم ةثالثلا لاوقألا هذهو .مهرصنت نأ عيطتست ال يهو «ءدنجلا ةلزنمب ال مهف ءامب نوموقيو

 ءالؤل مانصألا هذهو هانعم :ليقو .ضعب نع مهضعب عفدي الف «رانلا يف مهعم نورضحم نيدباعلل يأ ممل دنج ةهآلا

 (لمجلا ةيشاح) .مهقدابع نم نوؤربتيو ؛مهنونعلي مهنأل ؛منهج يف مهيلع هللا دنج رافكلا

 ءاج :امثذ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع مكاحلا ىورو .يباحصلا صاعلا نب ورمع وبأ :لئاو نبا صاعلا وهو

 مث كتيعيو اذه ثعبي «معن" :لاق ؟مر ام دعب اذه هللا ثعبيأ ,دمحم اي :لاقف هتتفف «لمج مظعب دك هللا لوسر ىلإ صاعلا
 دهاجمب نعو «لهج يبأ يف تلزن :ف5# سابع نبا نع هيودرم نبالو .تايآلا تلزنف ؛'منهج ران كلحخدي مث كييحي
 (نيلامكلا ريسفت) .فلح نب يبأ وه :متاح وبأ هنع هجرخأ ءيدسلاو رذنملا نباو قازرلا دبع هحرحأ ةداتقو

 ؛لوألا ىلع نيرسفملا رثكأو «يلحم ا لالجلا هلاق ءلئاو نب صاعلا وه :ليقو "بيطنخلا" يف :لئاو نب صاعلا وهو

 «فلح نب يبأ "ناسنإلا"ب دارملا نإ :ليق :"ريبكلا" يف لاق نكل (اصخلم) ا يبنلا هلتق يذلا فلح نبا يبأ وهو

 لئاو نب صاعلاو لهج وبأو يحمجلا فلخ نب يبأ :مهنم - شيرق رافك نم ةعامج نأ يور :"دوعسلا يبأ" ةرابعو
 !تاومألا ثعبي هللا نإ :دمحم لوقي ام ىلإ نورت الأ :فلح نب يبأ مهل لاقف ؛كلذ يف اوملكت - ةريغملا نب , ديلولاو

 - يحي هللا نإ ءادمح اي :لوقيو هديب هتتفي لعجف ايلاب امظع ذخأو «هنمصخألو هيلإ نيهذأل ىزعلاو تاللاو :لاق مث



 سي ةروس 4١ه نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 يف دلَكَم اَنَل َبَرَصَو .ثعبلا يفن يف اهنّيب (2) نيم انل ةموصخلا ديدش ٌْميِصَح وه اَذِإَ
 دعا

 () ٌميِمَر َىهَو َمَظِعْلا حينَ َلاَق هلثم نم برغأ وهو يملا نم ُهَقلَخ َِيَْو كلذ
 ' لاقو هتتفف «ًاميمر ًامظع ذحأ هنأ يورو .ةفص ال مسا هنأل ؛ءاتلاب لقي ملو «ةيلاب يأ
 ا و :05 لاقف ؟مَرَو يلب ام دعب اذه هللا يِْحُي ىرتأ :5 يبلل

 لبق ءالصفمو ًالمحب يو دبِلَع قولخم يلح لك َوُهَو ورم وأ اهأشنأ ىنأأ اهيخُي لق
 ,رافعلاو خرملا ِرَضَحأْلا رَجَّشلآَنِّم سانلا ةلمج ٍقرْكَل َلَعَج ىذأا .هقلخ دعبو هقلخ

 حلصت ةماع اهنكل ؛ «ثعبلا هراكنإ يف هيلع ادر تلزنف ."منهح كلحديو كثعبيو «معن" ل لاق ؟ٌمر ام دعب اذه -

 (نايبلا حورو دوعسلا يبأ ريسفت) .ببسلا صوصخلا ال ظفللا مومعل رابتعالا نأل ؛هركني نم لكل ادر
 .هماظع تمر ام دعب تيملا ءايحإ ىلع هتردق ركنيو هبر مصاخيف ىدصتتي هلوأ ةءاندو هلصأ ةناهم ىلع وهف يأ :اهنيب

 "هقلخ يسنو" :هلوق .قلخلا ةردق ىلع انتردق ساق ثيح «لثملاك ةبارغلا يف ابيجع امالك دروأ يأ :الثم انل برضو
 «هلوعفمل ردصملا ةفاضإ نم ريمضلل "قلخ" ةفاضإو «راكنإلا زيح يف لخاد "برض" ىلع فطع اذهو هنع لهذ يأ
 دقو «لعاف ئبعمب.ةيآلا يف اليعف نأ :هلصاح لاؤسل ةراشإ :خلإ ءاتلاب لقي لو (يواصلا ةيشاح) .هايإ هللا قلخت يأ
 "ةفص ال مسا هنأل" :هلوقو ؟ةميمر :لاقي نأ يغبنيف «ءاتلاب ثنوملاو ركذملا نيب هيف قرفي لعاف ىيعم.اليعف نأ ررْقَت
 اهنع خلسنا انه امو .هتيفصو تيقب اذإ الإ هثنؤم يف ءاتلا قحلت ال لعاف عم اليعف نأ :هحاضيإو «هنع باوج
 (لمجلا ةيشاح) .ماظعلا نم يلب امل امسا ةبلغلاب راص يأ «ةيمسالا هيلع تبلغو

 عوطقم هنأ اذه نم ذأ :معن لَو لاقف (نيلامكلا ريسفت) .تافرلاو تفرلاك ماظعلا نم يلب امل دماج يأ :مسا
 هركي امي باجي نأ ركنملا تنعتملا ءازجو «مهفتم ال تنعتم هنأل ؛باوجلا يف كلذ ةدايزو «رانلا يف هدولحو هرفكب
 (يواصلا ةيشاح) .ميكحلا بولسألا :ةغالبلا ءاملع دنع ىمسيو «بقرتي ام دضبو
 ةلمهملا نيعلا حتفب :رافعلا :هلوقو .حدقلا عيرس رجش :ةمجعملا ءاخلابو ءارلا نوكسو ميملا حتفب :رافعلاو خرملا
 ذحؤي :ليقو .خرملا ىلع برضي دنزلاك رافعلا لعجي نأ امهنم رانلا داقيإ ةيفيكو .ءارف فلأف «ةحوتفم ءاف اهدعب

 (يواصلا ةيشاح) .هللا نذإب رانلا امهنم جرختف «رافعلا ىلع خرملا قحسيو ناوارضحخ نانصغ امهنم

 عطقي هنأ يرشخمزلا هركذ ام ىلع هنايبو ءباحسك وهو رافعلاو ."سوماق" .ءارلا رسكو ميملا حتفب :خإ خرملا
 ىثنأ يهو - رافعلا ىلع - ركذ وهو - خرملا قحسيف «ءاملا امهنم رطقي ناوارضح امهو ؛نيكاوسلاك نانصغ امهنم
 الإ ةرجش نم سيل هنأ ءامكحلا ضعب نع يكح اذك «بانعلا الإ رجش لك وأ «ىلاعت هللا نذإب رانلا حدتشتف -
 (نيلامكلا ريسفت) .بايثلل قدلا ةحلصمل ؛بانعلا الإ ران اهيفو



 سي ةروس ١5 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ىلع لاد اذهو «نوحدفت كف َنوُدِقوُت ُهْنّم مّثنأ اَذِإَف | اذان بانعلا الإ رجش 53 وأ

 الو «رانلا ئفطي ءاملا الف ءبشخلاو رانلاو ءاملا نيب هيف عمج هنإف ؛ثعبلا ىلع ةردقلا
 8 ِ : د كم ر هلك 00
 ىلع ٍردنقب امهمظع عم َضَرَآلاَو تَومَّسلا قلخ ىذلا َسيِلَو) .بشنلا قرح رانلا

 َوِهَو هسفن باحأ ؛كلذ ىلع رداق وه يأ ْىَب رغصلا يف ّيسانألا يأ مُهَلِْم َقلَت نأ
 هاوس لقاعلل باوح ال هنأل 3 3 0

 قلخ. يأ اعيش َداَرأ آذإ هنأش :هرمأ امنإ :ءىش .لكب مز مْيلَعْلا قلخلا ريثكلا ُقَّلَخْلآ
 رواش ل و :
 ىلع 0 بصنلاب ةءارق يفو .نوكي وهف يأ ل ُنوُكَيَف نك ده لوقَي نأ يف

 نونلا بصنب ابصتنب يئاسكلاو رماع نبال

 200 .ةغلابملل ءاتلاو واولا تديز كللُم تركيب هديب فدا 2 لو

 رمأب «ديري اميف اهذافنو هتردق ريثأت ةعرس هّبش :لاقي نأ :اهريرقتو «ةراعتسا مالكلا يف :نوكيف نك هل لوقي نأ

 0 سل

 (يواصلا ةيشاح) . 582 :: أقلعت

 :"”تادرفملا" ف لاق «كلملا يف ةغلابملل اهيف ءاتلاو واولا تديز ردصم توكلملا يأ :خإ واولا تديز "كلم"

 يذلا هيزنتف (اصخلم نايبلا حور) .يهنلاو رمألاب هيف فرصتلاو ءيشلل طبض :كلملاو هللا كلمه صتخم توكلملا
 ءسي توملا كلم هب لزن اذإ هدنع ئرق ملسم اميأو" :ثيدحلا يفو :ةدئاف .نودرت هيلإو ءيش لك توكلم هديب

 هلسغ نودهشيو هل نورفغتسيو هيلع نولصي ءافوفص هيدي نيب نوموقي «كالمأ ةرشع اهنم فرح لكب لزن

 هحور توملا كلم ضبقي مل هتاركس ف وهو سي أرق ملسم اأو «هنفد نودهشيو هيلع نولصيو «هتزانح نوعبتيو

 «ناير وهو هربق ف ثكمبو «ناير وهو هحور ضبقيف ؛هشارف ىلع وهو ءاهرشي ةنحلا نم ةبرشب ناوضر هئيجي يح

 نيرشع هل تلدع اهأرق نم" :ثيدحلا فو "ناير وهو ةنجلا لخدي ىح «ءايبنألا ضايح نم ضوح ىلإ جاتحي الو
 ءءاود فلأ هفوج تلحدأ امبرش مث اهبتك نمو هللا ليبس يف رانيد فلأ ةقدص باوث هل ناك اهعمس نمو ,ةجح

 رشع اهيف نإف ؛سي اوؤرقا" :ثيدحلا يفو ."لغو ءاد لك هنم عزنو «ةمحر فلأو «ةكرب فلأو «رون فلأو
 ؛نمأ الإ فئاخ اهأرق امو «جوزت الإ بزعأ اهأرق امو «ءيستكا الإ راع اهأرق امو ؛عبش الإ عئاج اهأرق ام ,«تاكرب

 امو ءاهدجو الإ ةلاض هل تلض لجر اهأرق امو ؛هرفس ىلع نيعأ الإ رفاسم اهأرق امو ءجرف الإ نوجسم اهأرق امو

 السي" :ثيدحلا يفو ."ئرب الإ ضيرم اهأرق امو ءيور الإ ناشطع اهأرق امو ؛هنع ففخ الإ تيم دنع تئرق

 ."نايبلا حور"و "يدهازلا ريسفت" نم هلك اذه ."هل تئرق



 تافاصلا ةروس ١ نورشعلاو ثلاغلا ءزجلا

 .ةرخآلا ف نوُدرُت (2 َنوُعَجَرَ هيَلِإَو ءْىَش 17 ىلع ةردقلا يأ

 ةيآ نونامثو ناتنثئاو ةئام يهو ةيكم تافاصلاو ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ام رظتنت «ءاوهلا يف اهتحنجأ وأ ةدابعلا يف اهسوفن فصت ةكئالملا مو اًفَص مفصل

 ةعامج ٍتيِلَتلاَف .هقوست يأ باحسلا رحزت ةكئالملا (ج) اَرَجَر ٍِترِجَّرلاَف .هب رمؤت

 ها و اًركِذ هولتت نآرقلا ءاَرق

 نع يذمرتلا ىور (نيمسلا ريسفت) .لعافلل ءانبلاب يلع نب ديزو «لوعفملل اينبم " نوعحرت" ىلع ةماعلا :توعجرت هيلإو

 رشحلاب فارتعالا ةحص نامبإلا نأل :يلازغلا لاق "سي نآرقلا بلقو حل :لاق هك هللا لوسر نأ سنأ
 نيدلا رخف مامإلا هنسحتساو .ندبلا حصي هب يذلا بلقلا تمياشف نعي ؛هجو غلبأب اهيف ررقم نيعملا اذهو ءرشنلاو

 يذلا ردقلا وهو ءرشحلاو ةلاسرلاو ةينادحولا :ةثالثلا لوصألا ريرقت الإ اهيف سيل ةروسلا هذه نإ :يفسنلا لاقو .يزارلا

 اهامس ريغ ال بلقلا لامعأ اهيف ناك املف «ةروسلا هذه ريغ يفف ناكرألابو ناسللاب يذلا امأو «نانحلاو بلقلاب قلعتي

 دق بلقلا نكل «ةطقاس ءاضعألاو ةوقلا فيعض ناسللا نوكي تقولا كلذ يف هنأل ؛رضتحملا دنع اهتءارقب رمأ اذهو «ابلق

 (لمدللا ةيشاح) .ةثالثلا لوصألاب هنيقي دتشيو «هبلق يف ةوق هب دازي ام دنع أرقيف ؛هاوس امع عجرو هللا ىلع لبقأ

 تارجازلاف «ةالصلا يف اهُمادقأ تافاصلا مهسوفنب وأ «ةكئالملا فئاوطب ىلاعتو هناحبس مسقأ :تافاصلاو

 نبا لوق وهو ءاهريغو ةلزنملا بتكلا نم ىلاعت هللا مالكل تايلاتلاف «ماهلإلاب يصاعملا نع وأ ًاقوس تاحئاسلا
 تارجازلاف «تاولصلا رئاسو دجهتلا يف اهمادقأ تافاصلا لامعلا ءاملعلا سوفنب وأ ,دهاحجمو دوعسم نباو سابع

 فوفصلا ٍففصت لا هللا ليبس يف ةازغلا سوفنب وأ ؛هعئارشل تاسرادلاو هللا تايآ تايلاتلاف ءحئاصنلاو ظعاوملاب

 بيترت ىلع لدي ءافلاو «"ارجز" كلذكو ءدكؤم ردصم "افص'و .كلذ عم ركذلا اولتتو ,داهجلل ليخلا رحزتو
 (كرادملا ريسفت) .سكعلا ىلع وأ «ةوالتلل مث رحزلل مث فصلل لصفلا ديفتف «لضافتلا يف تافاصلا

 ليئاكيمو ليربح اباتك تائراقلا ةكئالملاف :"يدهازلا" فو .هولتت نآرقلا ءارق :ةحسن يفو :خلإ نآرقلا ءارق

 ءيجي ”ركذأو (15 210:سبع) مق مارك ءٍةَرفَس يِدِئأب» :ىلاعت هللا لاق امك «ةرفسلا نم مهريغو ليفارسإو
 «ساّنلِل 0 لإ كبل اَنلَْنأ او (ه ٠ :ءايبنألا) انلرلا كرام كف اهو :ىلاعت هللا لاق امك «نآرقلا نيعم

 «تاعامجلا فوفص يف اهسفنأ تافاصلا لامعلا ءاملعلا ةيآلا "تافاصلا"ب مهضعب دارأو .(5 ؛:لحنلا)

 - .هماكحأو هعئارش تاسرادلا هللا تايآ تايلاتلا ءحئاصنلاو ظعاوملاب تارحازلا «ةالصلا يف اهُمادقأو



 تافاصلا ةروس ١م نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 مثيب اَمَو ضَرألاَو ِتَومّسلآ تر 2 ُدِحوَل 5 جل نإ . تايلاتلا' ئعم نم ردصم

 ار ان .برعمو قرشم موي لك اهلل « ممشلل براغملاو يأ عة قرَشَمْلا ِبمَرَو

 نيونت ةءارقك «نايبلل ةفاضإلاو ام وأ اهئوضب يأ 0 * بكاّوكلا ةَئي نادل ل

 لك نم بهشلاب اهانظفح يأ رّدقم لعفب 20000086 00 ةليبملا "ةنيز"

 «نيطايشلا يأ َنوُعمَّسَي ال .ةعاطلا نع جراخ تاع: ِدِراّم ٍنَّطِيَّس ردقملاب قلعتم
 دامك ألا لبق اوماق امل مهفَأ ءاحجو «حاورألا فوفص لا ا "ف تافاصلاو" :”ةيمفمللا تاليوأتلا" فو 0

 ءايلوألا حاورأ يناثلا فصلا ناكو «نيلسرملاو ءايبنألا حاورأ لوألا فصلا ناك ,فوفص ةعبرأ يف اوناك

 .نيقفانملاو رافكلا حاورأ عبارلا فصلا ناكو «نيملسملاو نينمؤملا حاورأ ثلاثلا فصلا ناكو ءءايفصألاو

 نع صخألاو «تاعاطلا ةيؤر نع صاوخلاو «يهانملا نع ماوعلل تارجازلا «ةينابرلا تاماحلإلا يه تارحازلاف

 .تاركاذلاو اريثك ىلاعت هللا نوركاذلا مه "اركذ تايلاتلاف" «نينوكلا ىلإ تافتلالا

 :تلق نإ :دحاول مكهلإ نإ (نيلامكلا ريسفت) .هب لوعفم هنأ رهاظلاو ؛هظفل ريغ نم ردصم هنأ ديري :ردصم

 نإو ءمسق ريغ نم ولو نوقدصم مهأل ؛هل ةجاح الف نينمؤملا دوصقملا ناك نإ هنأل ؛انه مسقلا ركذ ةمكح ام

 ةلدألا ديكأت هنم دوصقملا نأب بيجأ ؟لاح لك ىلع نيقدصم ريغ مهنأل ؛اضيأ هل ةحاح الف رافكلا دوصقملا ناك

 (يواصلا ةيشاح) .ادعبو ادرط رفاكلا دادزيو ءاناميل اونمآ نيذلا دادزيل ؛سي ةروس يف اهليصفت مدقت ىلا

 .ةدح ىلع برغمو قرشم ةنسلا نم موي لك امل «هيلع اهتلالدل ؟براغملا نع قراشملا ركذب ىفتكاف :براغملاو يأ

 ءاهسفنب وأ اهئوضب ايندلا ءامسلا ةنيز اهنأ ديري :اهئوضب يأ (نيلامكلا ريسفت) .قراشملا عمج اذلو «ةئيهلا يف نيب امك

 ةزمح ادع نم ةءارق وه امك«بكاوكلا ىلإ ةنيزلا ةفاضإ يأ - ةفاضإلاو .اهريغ يف ةزوكرم رمقلا ادع ام تناك نإو

 امنِإف ؛بكاوكلاب ةينبملا ءصفحو ةزمحلا "ةنيز نيونت ةءارقك" :هلوقب نايبلل افوك ىلع دهشتسا مث .نايبلل - مصاعو

 رامضإ ىلع وأ «نونملا ردصملا لوعفم هنأ ىلع ءبكاوكلا بصنب ركب يبأ ةءارقو ءاهنع لدب وأ «ةنيزلل نايب فطع

 هللا ناز نأب يأ ؛لوعفملا ىلإ ردصملا ةفاضإ ةفاضإلا مهضعب لعج اذه ىلعو «"ةنيزب" لحم نم لدبلا ىلع وأ «"نيعأ"

 (نيلامكلا ريسفت) .بكاوكلا هناز نأب يأ لعافلا ىلإ ردصملا ةفاضإ نم لعجي دقو ءاهنّسحو بكاوكلا

 ثيح نم "ةئيز" ىلع فطع هنإ :ليقو «قلطم لوعفم هنأ ىلع "اًنيز ' ناك نرطسو# :خاإ بلوضنم اظفحو

 هاتأ ,عمسلا قارتسا دارأ اذإ ناطيش 5 نم بهشلاب انظفح يأ لفشكاو ةنيز اهانقلحخ انإ :ليق هنأك «نيعملا

 «تددشو نيسلا 2 ءاتلا.تمغدأف (لوعمستي ا :ةليضأ :دوعمسي م (نيلامكلا ريسفت) .هقرحأف بقا باهش

 .ميملا فيفخت و نيسلا نروكس "نوعمسي ال" :ةءارق قو «نوعمتسي اال :هانعمو



 تافاصلا ةروس ١8 نورشعلاو ثلاغلا ءزجلا

 امسلا ف ةكئالملا لعغألا ٍلَمْلآ ىلإ هنع ظوفحملا ئعملا يف وه مهعاماو «فنأتسم

 هلصأ «نيسلاو ميملا ديدشتب :ةءارق يفو .ءاغصإلا ىنعم هنمضتل ؛'ىلإ ب عامسلا ّيَذَعَو
 هسفنب ىدعتي هنأ عم

 220جم اج 0 بهشلاب نيطايشلا يأ َنوُفَّدَقُيَو نيسلا ُْ 0 تمغردأ 2'نوعمستي"

 ةرخآلا يف هَ هل لوعفم وهو هدعبأو هدرط يأ هرحد ردصم 0 :ءامسلا قافا نم

 نيروح دم يأ ل

 ريمض نم ءانثتسالاو ةرملا يأ ردصم ةفطخلا فِطَخ نم آ .مئاد (و ٌبِصاَو ُباَذَع

 ةعرسب اهذحأف ةكئالملا نم ةملكلا عمس يذلا ناطيشلا الإ عمسي ال يأ "ن ا

 .هلبخي وأ هقرحي وأ هبقثي 2ثَِقاث ءيضم بكوك ثابغي ُهَحَبَ

 وأ عمسلل ةقرتسملا لاح هيلع امل اراصتقا ,مهاح نايبل عطقنم أدتبم مالك وهف .يوحنلا فانيتسالا نيعي :فنأتسم

 «لوألا نع اباوج "نوعمسي ال" :هلوق نوكيف «ظفحلا ةيفيك نعو ظفحلا هحو نم لاؤسلل اباوج نوكيف «نايبلا

 نع ظفحلا وه بهشلا لاسرإ نم دوصقملا نإف ؛هنع ظوفحملا نعم ف وه مهعامسو «يناثلا نع اباوج "نوفذقي'و
 يأ ءفاضم فذح ىلع "ناطيش لك نم" :هلوق نأ ىلإ اذهبي ريشي 0 (نيلامكلا ريسفت) .ريغ ال مهعامس

 مهعامس نع ظفحلا وه ناطيش لك نم ظفحلا نم دوصقملا نأ :نيعملا وأ (لمجلا ةيشاح) .ناطيش لك عام نم

 (نيلامكلا ريسفت) .نحللاو سنإلا :لفسألا ًالملاو ؛ءءامسلا ناكم يف مهأل يأ :ءامسلا يف ةكئالملا .ريغ ال

 :باتكك باهشلا :بهشلاب .ىلوألا قيرطب عامسلا يفن ءاغصإلا يفن نم مزلي هنإف ؛هيفنل ةغلاب :ءاغصإلا ىنعم

 سالتخالا :فطخلاو :ةفطخلا فطخ نم الإ (سوماق) .رسكلابو نيتمضب بهش هعمج «ةعطاس ران نم ةلعش

 ءامسلا يف رينتسملا نأ صوصنلا رهاوظ اهيلع تلد يذلا وه اذه :ءيضم بكوك (نايبلا حور) .ةعرسب

 لعتشيف ريثألا ىلإ دعصي راخب هنإ :ليق امو «ضقنا ابكوك نأك ىري ام باهشلا :"يواضيبلا" لاقو ءبكوك
 يف ركذ امك ريصي نأ دعبي الو «كلفلا نم ضقني هنأ ىلع لدي ام هيف سيل ذإ ؛كلذ فاني مل حص نإ «ٌنيمحتف

 (نيلامكلا ريسفت) .ناطيشلل تاقوألا ضعب

 ريسفت هعم ىتأتي اذه ىلعو «هئوضب وحلا بقثي هنأك ءيضم بقا :هريغ ةرابعو «هبقث نم تومي ثيحب يأ :هبقثي

 «بقاث هنأب ةحرصم ةيآلا :لاقيف حراشلا ريسفت ىلع نكل ؛هدسح بقي وأ هقرحي وأ ناطيشلا لبخي هنوكب بقاثلا

 هلبخيو :"بهاوملا" فو «نونجلا - ءابلا نوكسب - لبخلا :حابصملا يف :هلبخي وأ ؟هقرحي وأ هلبخي هنوك ىتأتي فيكف

 .يراربلا ف سانلا لضي الوغ ريصيف



 تافاصلا ةروس ١ث نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 نم آنَقَلَح ْنّم مأ اَهلَح ُدَسَأ ْمُمُأ اخيبوت وأ ًاريرقت ةكم رافك ربختسا ْمِهْفَتسآَ
 َّنِإ ءالقعلا بيلغت "نم"ب نايتإلا يفو ؟امهيف امو نيضرألاو تاومسلاو ةكئالملا

 لاقتنالل لب .ريسيلا مهكالهإ ىلإ يّدؤملا نآرقلاو يبنلا راكنإب اوربكتي الف ءفيعض

 3ك يِلل ًاباطخ -ءاتلا حتفب-َتَيِحَع مهلاحو هلاحب رابخإلا وهو ءرخآ ىلإ ضرغ نم

 ب نآرقلاب 0 .كبجعت نم 2) َنوُرَخَسَي 10 كايإ نس ف 5
 نك

 9 انَتِم 0 ل اير اولاقو نيب ا 00 ا 5 ينال
 «ةيناثلا ليهستو «قيقحتلا نيعضوملا يف نيتزمهلا يف 2 َنوُنوُعَبَمَل انِوَأ اًمدَظِعَو اًباَرت
 2 َنوُلَوَألا اَنْواَباَءَوَأ نيهحولا ىلع امهنيب فلأ لاخدإو

 ريسفت ف امك ,ةكبو ةكم :لثم جرخم برقل ؛ءابلاب ميملا لدبأف «مزال هلصأ "بزال" نأ ىلإ ةراشإ :مزال

 وه :ليقو .اهنع توكسم ريغ ةقباسلا ةلمجلا نإف ؛بارضالل ال يأ :لاقتنالل ."نايبلا حور"و "يدهازلا"

 (نيلامكلا ريسفت) .نورباكم نودناعم مهنإف ؛مهتفتسي ال يأ ءاتفتسالاب رمألا نع بارضإ

 ريدقت ىلع وأ «ىلاعت هلل اهمضبو "كايإ" :هلوق دعب خسنلا ضعب فو .ناتيعبس اضيأ ءاتلا مضبو يأ :ءاتلا حفب

 دانسإبف مضلاب امأ ءاهحتفب نوقابلاو -ءاتلا مضب- تبجع لب :يئاسكلاو ةزمح أرق :"بيطخلا" يفو ."لق"

 جهنم هللا ٌرْخَّس ُمُهْنِم َنوُرَحْسيفل :ىلاعت لاق امك «نييمدالا نم بجعتلاك وه سيلو مللا ىلإ بجعتلا

 نم بجعلاو ؛هميظعتو هراكنإ نييمدآلا نم بجعلاف (71:ةبوتلا) «ْيُمَيِسَنف هللا اوُسَنإ» :ىلاعت لاقو :074::ةبوتلا)
 كبر بجع'" :ثيدحلا يف امك ءاضرلاو ناسحتسالا ئعم.ب نوكي دقو ؛مذلاو راكنإلا نيعمب نوكي دق ىلاعت هللا

 (لمجلا ةيشاح) ."ةوبص هل سيل باش نم
 اولدعو لماعلا اورحأو «ةزمهلا اورركو فرظلا اومدق ؟اماظعو ابارت انكو انتم اذإ ثعبنأ :مالكلا لصأ :انتم اذإء

 (يواصلا ةيشاح) .راكنإلا يف نوغلابم مهأب ًاراعشإ «رارمتسالاو ماودلا دصقل ؛ةيمسالا ةلمجلا ىلإ هب

 .اضيأ لاحدإلا كرتو يأ :امهنيب فلأ لاخدإو



 تافاصلا ةروس ١هأ نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 واولاب فطعلاو «ماهفتسالل ةزمحلاو اهحتفبو ."وأ"ب افطع واولا نوكسب

 .ماهفتسالا ةزمه لصافلاو ؛"نوثوعبمل' يف ريمضلا وأ ءاهمساو نإ لحم هيلع فوطعملاو
 ' 0 ناك خ1 دعم ف نك فا قلل ل ديب ل 01 ع م يبا اهو اا

 هذعب ام هريسقي مهبم هريمض ّىه امنإف .كورغاص 5) نورخ د متنا دوثعبت معن لق

 يأ اوُناَقَو .مهي لعفي ام 29 َنوُرظنَي ءايحأ قئالخلا يأ ره اَذِإَف ٌةَدِحَو ةحيص يأ ٌةَرَجَر

 منك ىِذَنأ قئالخلا نيب ٍلَصَفْلَآ ُمَوَي اًَدنَه .ءازحجلاو باسحلا 0
7 

 2: ل او ا جه هاا لها رق فز قو اف ذقن ال قوقل نقوم نوح قاب فدو هقول ه1 لاه 47 عنف دز فا اج وق أ 2-0 7

 ؟نوثعيي انؤابآ مأ نوثعبم نحنأ :نيعملاو ءكشلل "وأ"ف اذه ىلعو ءاهمساو "نإ" لحم ىلع يأ :"وأ'"ب افطع

 ةءارقب عجار "خلإ ةزمهلاو" :هلوقو .لصافلا مدعل ؛"نوثوعبل' يف ريمضلا ىلع فطعلا نوكي نأ اذه ىلع حصي الو
 فوطعملاو" :هلوقف لوألا هجولا يف امك "وأ"ب ال يأ "واولاب" :هلوقو .يراكنإلا يأ "ماهفتسالل" :هلوقو .حتفلا

 هيف الماع "نوثوعبم" نوكيف «ةيناثلا ةءارقلا ىلع يأ "خلإ ريمضلا وأ" :هلوقو «نيتءارقلا نم لك ىلع يأ "هيلع
 وأ يأ «ربخلا فوذحم أدتبم لعجي نأ ىلوألاف ءاهلبق ام هيف لمعي ال ماهفتسالا ةزمه دعب ام نأ هيلع دري نكل ءاضيأ

 يهف «لالقتسالاب ةدوصقم ال «ىلوألل ةدكؤم فطعلا يف هجولا اذه ىلع ةزمهلا نأب باهشلا باجأو ؟نوثعيي انؤابآ

 عفرلا ريمض وهو هيلع فوطعملا نيب يأ "لصافلاو" :هلوقو .اهدعب اميف اهلبق ام لمع حصف «ةمدقم ةينلا يف

 (لمجلا ةيشاح) .ام لصاف "وأ" :هلوق دح ىلع وهف «ماهفتسالا ةزمه "انؤابآوأ" وهو فوطعملا نيبو ؛نكتسملا
 نم مهجورخل ؛نورغاص مكنأ لاحلاو نوئعبُت :ليق هنأك «"معن" نعم اهيف لماعلاو «ةيلاح ةلمحلا :نورخاد متنأو

 اهيلع لولدملا ةثعبلا ريمض يه :ةرجز يه امنإف (يواصلا ةيشاح) .مهروهظ ىلع مهرازوأ نيلماح مهروبق
 ءاهربخ اهحضوي ةمهبم يه 00 لاقو .ازاجم اهايإ تلعج ةرحزلا نع ةئشان مهتثعب تناك امل «قايسلاب

 ام لعجو «"انليو" ىلع متاح وبأ فقوو «هربخ هرسفي ريمضلا نإ :كلام نباو وه لوقي ام اريثكو :خيشلا لاق

 موي اذه" :هلوقو ءهيلع فقيف ةرفكلا مالك نم "نيدلا موي اذه" لعج مهضعبو «ىلاعت ئرابلا لوق نم هدعب

 ىلإ ملكتلا نم اتافتلا امإ "نوبذكت" :هلوق نوكيف اذه ىلعو ؛مهمالك نم عيمجلا :ليقو «ئرابلا لوق نم "لصفلا

 (لمجلا ةيشاح) .ضعبل ضعب نم ةبطاخم امإو «باطنلا
 «"انليو اي" :هلوق دنع مهمالك مت هنأ ىلإ ةراشإ هيفو .ليولاب لوقلا مهعفني ال هنأب مهوباحأ مفأك :ةكئالملا مه لوقتو

 (نيلامكلا ريسفت) ."نيدلا موي اذه" :هلوق دنع متي مهمالك :هريغ لاقو .ةكئالملا مالك نم هدعب امو «هيلع فقولا يغبنيف



 تافاصلا ةروس ا نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 نم مهءانرق َمُهَجَوْرَأَو كرشلاب مهسفنأ ْأوُمأَط َنيِذّل اوُرْشَحآ :ةكئالملل لاقيو
 مهولد مهوُدَهاَف ناثوألا نم هريغ يأ هللا نوُد نِم 29 َنوُدْبَْعَي أوُتاك اَمَو نيطايشلا

 م | طارصلا دنع مدرسا م :راثلا قيرط (2) مجتجلا ٍطّرِص ىإ مهوقوسو

 :2) َنوُرَصاتَن ال ركل اَم :اخيبوت مهل لاقيو «مهلاعفأو مهلاوقأ 0 (ق) َنوُلوُعْسم

 9 َنوُملَسَتَسُم َمَوَيَلآ مه ّلَب :مهل لاقيو ؟ايندلا يف مكلاحك 50 مكضعب رصني ال

 نومصاختيو نوم والتي ل را 6 3 00 َلَبَقَأَو .ءالذأ ا

 .فقوملا ىلإ مهماقم نم ةملظلا رشحب «ضعبل مهضعب نم وأ ةكئالملل لجو زع هللا نم باطخ :اوملظ نيذلا

 ؛منصلا ةدبع عم منصلا دباع ةاصعلا نم مهءارظنو مههابشأ يأ "مهحاوزأو" :هلوق .ميحجلا ىلإ فقوملا نم :ليقو

 (لمجلا ةيشاح) . (7:ةعقاولا) كنان ًاجاَوْرأُْتْنُكَو إف :ىلاعت هلوقك ءبكوكلا ةدبع عم بكوكلا دباعو

 سابع نبا نعو «لتاقمو كاحضلا نع يور اذك «ةلسلس يف هناطيش عم رشحي رفاك لك :نيطايشلا نم مهءانرق
 نعو ءاقدبع عم بكاوكلا يدباعو ءمنصلا يدباع عم منصلا يدباع مههابشأو نيملاظلا اورشحا :ورمع يبأو

 :نسحلا نعو .هريظن عم رمخلا بحاصو «ةانزلا عم ينازلاك «بنذلا كلذ بحاص عم بنذ لك بحاص :رمع

 (نيلامكلا ريسفت) .مهلثم مه نيذلا مههاثمأ :مهحاوزأ يف لاق هنأ رمع نع مكاحلا ىور .تاكرشملا مهجاوزأ

 نم ام" :اعوفرم سنأ نع مكاحلا ىور .يوغبلا هلاق اذك طارصلا دنع لاؤسلا نأل :طارصلا دنع مهوسبحا

 ."نولوئسم مهفإ مهوفقو" :أرق مث ,هعم داقي «هعم امزال «ةمايقلا موي هعم افوقوم ناك الإ رش ىلإ الجر اعد عاد

 (بيطخلا ريسفت) .راضملا كلت عفد يف مهل ةليح ال :ءالذأ نوداقنم (نيلامكلا ريسفت)

 فلحلاب نيدقاعتملا نأل ؛فلحلا امإو «ةوقلا نع امي ربع ةحراجلا امإ نيميلاو «"اننوتأت" لعاف نم لاح :خلإ نيميلا نع

 يفف (نيمسلا ريسفت) .نيفلاح نيمسقم :يناثلا ىلعو «ءايوقأ اننوتأت :لوألا ىلع ريدقتلاف رخآ نيمي امهنم لك حسم

 دارملاف .دحاو ريغ هركذ امك ءمسقلا يه ىلا ةيعرشلا نيميلاب دارملا نأ :اهتلمج نمف «ةديدع ريسافت نيميلاب دارملا

 ءاهببسبو اهلجأ نم يأ اهنم مكقدصن يأ "مكنمأن" :هلوقو "نم" نعم. "نع"و ؛فلحلا حراشلا مالك يف ةهجلاب

 ام باهشلا لاق «يعرشلا فلحلا امي دارملاف ءاهريسفت يأ ةيآلا يف نيميلا ريوصت يأ ريوصتلل "مكفلحب" :هلوق يف ءابلاو

 رورختاو راحباو «هيلع مه ام ةيقح ىلع مهل نيمسقم مهفوتأي مهنأ فلحلا نع مهفايتإ عمو "فلحلا نع وأ" :هلوق :هصن
 - (لمجلا ةيشاح) .وغل فرظ وأ (”:مجنلا) 4 ىَوَهْلا ِنَع قطني امَو» :هلوق يف امك ءابلا نعم. "نع"و «لاح



 تافاصلا ةروس هو نورشعلاو ثلاغلا ءرججلا

 مكنإ :ىعملا ؛مكانعبتاو مكانقّدصف «قحلا ىلع مكنأ مكفلحب ؛اهنم مكنمأت انك

 0 لدار قدصي امنإو +2 َنيِيِمْؤُم أوُنوُكَت مل لب مهل نوعبتملا يأ اوُناَق .انومتللضأ
 ةوق ري بدي ارضي .انيلإ ناميإلا نع متعجرف نينمؤم متنك ول نأ

 1 يا ووو امال

 نإ .46َنيِعَمْجَأ سانلاو ةنجلا م ا :هلوق يأ «باذعلاب آَكَبَر ُلوَق
 مهلوقب للعملا َمُكدتَيَوْعَأَف :مهوق هنع أشنو «لوقلا كلذب باذعلا () َنوَُقِياَدَل 5

 ٍبرلا لوق نع أشن يأ

 يأ ؛2) َنوُكِرتْشُم ٍباَذَعْلا ىف ةمايقلا موي ٍذِمَوي مُّبِإَف :ىلاعت لاق 2 َنيِودَغ انك ان

 ءءالؤه ريغ(: َنيِمِرَجُمْلَب ٌلَعْفَت ءالؤم لعفن امك َكِلاَدَك اَنِإ .ةياوغلا يف مهكارتشال
 هَل مط َلِبِق اَذِإ أَوُناَك هدعب ام ةنيرقب ءالؤه يأ مّ 1 يصوم ل ءمهبذعن يأ

 رسفم لاو «يناعملا كلتل ةلمتح ةيآلاو .ريخلاو نيدلاو ةوقلاو ةمولعملا ةحراجلاو فلحلا ىلع قلطي :نيميلا نع -

 ةهجلا كلتف ءاهنم مكنمأن انك ىلا ةهحلا نم اننوتأت متنك :نيعملاو ؛”"نم" نيعمب "نع"ف هيلعو «لوألا راتخا

 :مهل اولاق مهفأك ءانئاوغإو انلالضإب يأ :نامإلا نع متعجرف (يواصلا ةيشاح) .قحلا ىلع مكنأ مكفلحب ةروصم
 (يواصلا ةيشاح) .انومتعطأ امل نامبإلا مكنم لصح ولف .هبلق يف ناميإلا تابثل ؛انعيطي ال نمأ نم نإ

 .انلاحب هملعل ؛ةلاحم ال هباذعل نوقئاذ انأب هللا ديعو نعي "نوقئاذل انإ انبر لوق" :هلوق .اعيمج انمزلف يأ :انيلع قحف
 نع كلذب نوملكتم مهنأل ؛ملكتملا ظفل ىلإ هب لدع هنكلو «"نوقئاذل مكنإ" :لاقل وه امك ديعولا ىكح ولو

 انك انإ" :هلوق .هلبق ام فاني الف ؛هاركإ ريغ نم ةياوغلا يف مكل انببست يأ :مكانيوغأف (كرادملا ريسفت) .مهسفنأ

 ةيسلا زوون هواش نق يفتي نأ نع يدق فاس انسب ناك نيرمأ) ةافيفلا ان موكل اهيساقنووا "نوزع

 (لمجلا ةيشاح) . قبس ام, نومصاختيو نورواحتيو نولءاستي ذإ موي يأ :ذئموي مهإف (يواصلا ةيشاح) .هيلع

 نلوعمتجم شيرقو ,هتوم دنع بلاط يبأ ىلع لحد ُهتُ يبلا نأ كلذ ببسو مانصألا ةدبع يأ ا اوناك مهإ

 انإأ :اولاقو ءكلذ نم اوفنأو اوبأف ."مجعلا اب مكل نيدتو .برعلا امب اوكلمت هللا الإ هلإ ال :اولوق" :لاقف «هدنع

 (يواصلا ةيشاح) ؟انتحلا اوكراتل



 تافاصلا ةروس ١ ه4 نورشعلاو ثلاغلا ءرجلا

 لوق لحأل يأ مب ت) نوُنج ٍيِعاَسِ اَنِعَهْلاَ 7 مّدقت ام هيتزمه» يف اَنَِأ َنوُلوقَيَو

 الإ هلإ ال نأ وهو (هب نيئاجلا : 1 َنيِلَسْرَمْلا ق ٌدَصَو ّقَحْآِب ا 0 :ىلاعت لاق .دمحم

 متنك ام ءازج ١ ا ع: ييلألا ٠ ِباَذَعْل أوُقيآَذَآ تافتلا هيف مَنِ .هلل
 و

 نايب وأ لدب ُدكَوف .ًايشعو ة ا 0-- ةنحللا يف مط َكيِتلوُأ :هلوق يف مهؤازحج
 اهظفح نع نونغتسم ةنحلا لهأ نأل ؛ةسيص لقفل ل ؛اذتلق نك داس وه هقررلل

 كة [2) مهّنلآ ِتّئَج ىف .هللا باوثب 2: َنوُمَركُم مهَو دبألل مهماسحأ قلخب

 ءانإلا هر مهنم لك ىلع ِمِيَلَعُفاَطُي .ضعب افق مهضعب ىري ال «ج) َنيِلَِقَتُم
 اضايب ّدشَأ َءآَصَيَب .ءاملا راهفأك ضرألا هجو ىلع يرجي رمح نم 9 نيِعّم نِّم هبارشب
 .برشلا دنع ةهيرك اهإف ؛ايندلا رمح فالخب 2: َنيِبرَسلِل ةذيذل َةَدَل نبللا نم

0 

 (يواضيبلا ريسفت) .نولسرملا هيلع قباطتو «ناهربلا هب مئاق قح ديحوتلا نم هب ءاج ام نأب مهيلع در :خلإ نيلسرملا قدصو
 ءانثتسا يأ :عطقنم ءاشتسا (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهيلع بضغلا لامك راهظإل ؛باطخلا ىلإ ةبيغلا نم يأ :تافتلا هيف

 نوزجي مهنإف نوصلحملا هللا دابع امأو ءمهلامعأ ردقب الإ نوزجي ال ةرفكلا نأ :نيعملاو ؛"نورحت" يف واولا نم
 (لمجلا ةيشاح) ."خلإ مهؤازح ركذ يأ" :هلوقل بسانملا وه اذهو «ةفعاضم افاعضأ

 "ررس ىلع" كلذكو ءالاح نوكي نأو ءايناث اربح نوكي نأو ؛"نومركم"ب قلعتي نأ زوجي :ميعنلا تانج يف

 نم لاح وأ «"نومركم"ل ةفص "مهيلع فاطي"و «"نيلباقتم'ب "ررس ىلع" قلعتي نأ زوجيو .لاح "نيلباقتم"و
 (لمجلا ةيشاح) .الاح هانلعج اذإ نيراحلا دحأ يف ريمضلا نم وأ «"نيلباقتم" ف ريمضلا

 امو «ةيباحلا ىلإ ءاعنص نيب ام ريرسلاو ءدجربزلاو توقايلاو ردلاب ةللكم ررس ىلع :ام5 سابع نبا لاق :ررس ىلع

 َناَدْلو ْمهْيلَع ُفوطيإ» :ةيآ يف امك «نادلولا فئاطلاو يأ :مهيلع فاطي (يواصلا ةيشاح) .ءايليإ ىلإ ندع نيب

 سأكلا نإف :هبارشب ءانإلا وه (يواصلا ةيشاح١) .(4/١17١.:ةعقاولا) 4 نيم نم ِسكَو َقيِراَبَأَو كانك 0

 ىععم. ذل ثينأت اهنأ ىلإ ريشي :ةذيذل (نايبلا حور) .ءانإو حدق وهف الإو ءرمخ اهيف ماد ام ةجاجزلا ىلع قلطي
 (نيلامكلا ريسفت) .بيبط نعم. بطك «ذيذل



 تافاصلا ةروس ١ هه نورشعلاو ثلافلا ءزجلا

 نم -اهرسكو ءازلا حتفب- (© َتروُفَوُي اَْبَع جه الَو موقع لاتغي ام لّوغ ايف ال

 فرط ُتَرِصََق مه َدِنِعَو .ايندلا رمح :فالخع نوركسي ئأ :فرنأو تزراشلا :تقوت

 (© نيِع نهدنع مهنسحل ؛مهريغ ىلإ نرظني ال ؛نهجاوزأ ىلع نيعألا تاسباح

 .هشيرب روتسم 0 نوُنكَم ماعنلل ضي نوللا يف نم رأك .اهناسح ,نيعألا ماخض

 َلَبَقَأَف .ءاسنلا ناولأ نسحأ -ةرفص يف < ضايبلا وهو- هنولو «رابغ هيلإ لصي ال
 َمِكْنِم ليآق لاق .ايندلا ف مهي رم امع(ق) َنوُلَءاَسَتَي ِضَْعَب ْلَع ةنحلا لهأ ضعب ٌجْجُّصَعَب

 ( َنيِقَدَصُمْلآ َنِمَل كن اتيكبت يل ُلوُقَي .ثعبلا ركني بحاص و يرق ىل ناك ىنإ
 مدقت ام عضاوم ةثالث ف نيتزمه ا ف انوأ اًمَظَعَو اًباَري اكو انثي اذوأ ؟تعبلاب

 1 لاا اضل و روان نم طع اضيأ كلذ ركنأ ؟نوبّساحمو نويرجم ج١ 0 نونيددمل

 بترماهدر رب دكا“ هل :ةيسرافلاب .هكلهأو هدسفأ اذإ "هلاغ" نم ةلئاغ يأ :لوغ اهيف ال

 ءازلا حتفب :نوفزني (دوعسلا يب | يسفت) نانبلا حور ٠ .لاآزتو باوثو رس ارصو 0 ايذو لاع داس نوج تسا

 يذلاو «هلقع بهذ اذإ فوزنو فيزن وهف براشلا فزن :نم حتفلاب وه يذلاف يل _ اهرسكو «رثكألل
 (نيلامكلا ريسفت) .دافنلل هلصأو «هبرش وأ هلقع بهذ اذإ براشلا فزنأ :نم رسكلاب وه

 نوكي نأو «ناسللا قلطنمك نهفارطأ تارصاق يأ «ةهبشملا ةفصلا باب نم نوكي نأ زوجي :فرطلا تارصاق

 نهفارطأ نرصق يأ ؛هبوصنم يناثلا ىلعو «لحما عوفرم هيلإ فاضملا لوألا ىلعف ؛هلصأ ىلع لعافلا مسا باب نم
 وهو «ةضيب عمج ضيبلاو .نيعأ ركذلاو «نيعلا ةعساولا يهو «ءانيع عمج نيعلاو .ميظع حدم وهو ؛نهحاوزأ ىلع
 وهو «هنول يف هب ةأرملا هبشت برعلاو «ٌنك يف هتلعج يأ هتننك نم نونكملاو «ماعنلا ضيب انه هب دارملاو ءفورعم

 (لمجلا ةيشاح) .هبحت برعلاو ؛ةرفص ضعب برشم ضايب
 عمج ضيبلا هلال ضيب .هنيع نسحلا ؛نيعأو ءانيع :يشحولا رقبلل لاقي ءاهئاسح ىعملاو ءاهماظع يأ :نيعألا ماخض

 هدرفأ امنإ :نونكم .لمجلا هبشي فورعم رئاط :ماعنلل (نيلامكلا ريسفت) .جراخلا نم ذوحأم ماعنلل افوكو «ةضيب

 (نيلامكلا ريسفت) .ثينأتلاو ريكذتلا هيف يوتسي ءاتلاب هدحاو نيبو هنيب قرفي يذلا عمجلا نأل ؛عمج ضيبلا نأ عم

 نوبرشي يأ "مهيلع فاطي" ىلع فوطعم :مهضعب لبقأف (نيلامكلا ريسفت) .ماعنلا حانج :شير :هشيرب روتسم
 (نيلامكلا ريسفت) .ءازجلا يعم. نيدلا نم «عيبم ةنزب نيدمف :نويزجم (نيلامكلا ريسفت) .بارشلا ىلع نوثداحتيف
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 :نولوقيف ؟هلاح رظننل ؛رانلا ىلإ يعم 2: َنوُعلَطُم مّنأ لَه :هناوحإل لئاقلا كلذ َلاَق

 :2) ِميِحَلأ ِءآَوَس ىف هنيرق ىأر يأ ُهاَءَرَف ةنجلا ىوك ضعب نم لئاقلا كلذ َمَلَّطَآَف .ال
 :2) ِنيِدّرَتَ تبراق تدك ةليقثلا نم ةففخم نإ هَّنأَت :اتيمشت هل َلاَق .رانلا طسو يأ

 2 2) َنيِرَصَحُمْلا َنِم تنكل ناميإلاب يلع هماعنإ يأ تَر َهّمَعِن اَلَوَلَو .كئاوغإب نيكلهتل

 ِق و يل يأ لوُأْلآ اََكَتَوَم لإ ,ج 2 َنيِتِيَمِب حث اَمَقَأ :ةنحلا لهأ لوقيو .رانلا ف كعم

 ةايحلا ديبأت نم ىلاعت هللا ةمعنب ثّدحتو ذذلت ماهفتسا وه 2+ َنيِبدَعُمِب ُنَخ و هند

 آد

 م دوو

 مم 2: ْمِظَعْلآ ُروفْلاَوُه ةنجلا لهأل ّركذ يذلا اًذدَه ّنِإ .بيذعتلا مدعو

 وأ «رانلا لهأ ىلإ اهنم اهلهأ رظني ىوك ةنجلا يف نإ :ليق .نيرقلا كلذ مكيرأل رانلا ىلإ يأ :نوعلطم متنأ له
 (كرادملا ريسفت) .رانلا لهأ ةلزنم نم مكتلزنم نيأ اوملعتف «رانلا ىلإ نولطم متنأ له :ةنحلا لهأل هللا لاق

 عم نكل ءاهمضو اهرسك :ناهجولا عمجلا يفو ءاهمضو فاكلا حتفب وهو ؛طئاحلا يف بقثلا :ةّوكلا :ةنجلا ىوك

 بيصي ام رورسلاو حرفلا تيمشتلا :اتيمشت (لمجلا ةيشاح) .رصقلا نيعتي مضلا عمو ءرصقلاو دملا حصي رسكلا
 ةزمه دعب ردقم ىلع فطع] :خلإ نيتيمب نحن امفأ .ودعلا ةيلبب حرفلا :ةتامشلا :"راتخملا" يفو ءبئاصملا نم ودعلا

 ىفن "ام"و تسا ماهفتسا فلأ [(نيلامكلا ريسفت) .نيتيم. نحن امف نيمّعنم «ةنحلا يف نيدلخم نحنأ يأ «ماهفتسالا
 يفو ."يدهاز'" ,ناكورك بازعام متم و , نهتم عرع دحإ زف ناكدنر يم ام منت ا :ةيسرافلاب :ىؤوسو ريغ ئعع "الإ"و ءتسا

 ىلع توملاب ءيج اذإف ؛نوتومي ال مهنأ ةنحلا مهوحد لوأ يف نوملعي ال ةنجلا لهأ نإ :مهضعب لاقو :"بيطخلا"

 مسهأ نوملعي كلذ دنعف ءال :ةكئالملا لوقتف ؟نيتيك. نحن امفأ :ةكئالملل ةنحلا لهأ لوقي ,حبذو حلمأ شبك ةروص

 لوقي امب هبجعت مظع اذإ «هتداعس تلماكت يذلا نإ :ليقو «توملا حبذ لبق لصح مالكلا اذه ىلعو .نوتومي ال

 .هركني ناك امب.هل اخيبوت ؛هنيرقل نمؤملا هلوقي :ليقو .هيلع امي ىملاعت هللا معنأ ىلا ةمعنلاب ثيدحتلا ةهج ىلع كلذ

 وه :ليقو .اغرفم ءانثتسالا نوكيو «هلبق فصولا هيف لماعلاو ءردصملا ىلع بوصنم :خلإ ىلوألا انتتوم الإ
 اهيف َنوقوذي الإ» :ىلاعت هلوق نم نيعملا يف بيرق اذهو ءايندلا يف انل تناك ىلوألا ةتوملا نكل يأ ؛عطقنم ءانثتسا

 .ضعبل مهضعب مالك نم وهف يأ :ذذلت ماهفتسا وه (لمحلا ةيشاح) (05:ناحدلا) 4ىَلوألا َهَنْوَمْلا الإ َتْوَمْلا
 دول !رانلا لهأ ايو ,توم الب دولخ !ةنحلا لهأ اي :لاقيو .توملا حبذي نيح ةكئالملل نينمؤملا مالك نم :ليقو
 هنولوقي مه :ليقو ءرثكألا هيلعو «كلذ مهل لاقي :ليق :ميظعلا زوفلا وه اذه نإ (يواصلا ةيشاح) .توم الب

 (نيلامكلا ريسفت) .هللا ةمعنب ائدحت
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 َكِلَذُأ .هنولوقي م ٠ :ليقو ,كلذ م لاقي رول حال

 يا

 ا قاس امك محفل يف هللا اهتبني ,ةماهتب رمل 3 ثبحأ نم يهو ؟رانلا 0

 افاصغأو «منهج رعق 22 ريجخلا لأ ق حر ةرجش ان تن فيكف رجشلا م 50 3 نا. , , 3
 تبنت يأ

 ل ا ل وا لا ونال يلا د ل عمت ور اج 2 ج14 0 ل ا فل ان م ا ل قد طا .اقاكرد ىلإ عفت رت

 ةعيرسلا ةيويندلا ظوظحلل ال ,نودهتجملا دهتجيو نولماعلا لمعي نأ بجي ليلجلا ةارلإ اذه لينل يأ :خلإ اذه لغم

 هللا لبق نم نيتلمجلا نم ركذ ام يأ :مهل لاقي (نايبلا حور) .عادصلاو ايالبلاو مالآلا نونفب ةبوشملا ءعاطقنالا

 ؛"نولماعلا لمعيلف" :هلوق «نيلامتحالا نم الك دعبيو ءضعبل مهضعب لوقي يأ "هنولوقي مه :ليق" :هلوقو .ىلاعت
 يف نيفلكملل ابيغرت ؛ىلاعت هللا مالك نم ةفنأتسم ةلمج هنأ ىلوألاف ءايندلا يف نوكي امنإ هيف بيغرتلاو لمعلا نإف
 (يواصلا ةيشاحإ .تاعاطلا لمع

 تسم يم ؛ةمومسم ةرجش :موقزلاو .هريغ ىلع رافكلا هراتخا ام ىلإ ةبسنلاب ةيريخلاو «"ريخ"ل زييمت :خلإ الزن
 برعلا نم وهو- لهج يبأ لوقو .ةهيركلا ءايشألل دهجو ةدشب ةعلبلا :مقزتلاو ءتامف مروت دحأ دسح

 :"دوعسلا يبأ" يفو (نيمسلا ريسفت) .تحبلا بذكلاو دانعلا نم "دبزلاب رمتلا الإ ورا فرعن ال" :-ءابرعلا

 ؛ءيشلا نم لصاحلل ريعتساف ؛عيرلاو لضفلا :لزنلا لصأ (57 :تافاصلا) ميموقرلا ةرجش 1 ا كلذ

 اهلصاح ىلا موقزلا ةرجش مأ الزن ريخ رورسلاو ةذللا هلصاح يذلا مولعملا قزرلا كلذ يأ «زييمتلا ىلع هباصتناف

 لهأو «ةنجلا لزن مولعملا قزرلا نأ نيعملاو «لزانلل رضاحلا ماعطلا نم أيهيو ماقي امل :"لزنلا" :لاقيو ؟مغلاو منألا
 ةهيرك «ةرم وذ «قرولا ةريغص ةرجش مسا :موقزلاو ؟الزن هنوك يف ريخ امهيأف «موقزلا ةرجش مهلزن رانلا
 (لمجلا ةيشاحإ .ةفوصوملا ةرجشلا امب تيم «ةماق ف نوكت «ةحئارلا

 .فيضلا نم زعأ ناك ارو «ةفلألاو ةبحملل ارئاز أي نم :هريغو «ةوعدب ٍينأي نم :فيضلا :هريغو فيض نم

 وأ ,ةرخآلا يف مهل اباذعو ةنحم يأ :نيملاظلل ةنتف .نوكرشملا اهفرعي ةماق ضرأب نوكت يأ :ةماهتب (يواصلا ةيشاح)

 (كرادملا ريسفت) .اوبذكف !رجشلا قرحت رانلاو ةرحش رانلا يف نوكي فيك :اولاق مهنأ كلذو ءايندلا يف مهل ءالتبا
 الإ ةنحلا يف تيب نم امو «نييلع يف اهلصأ نإف ؛ةنجلا لهأل ىوط ةرجش ريظن كلذو ءاهلزانم يأ :اًهاكرد ىلإ

 (يواصلا ةيشاح) .اهنم نصغ هيفو
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 مِبَنإَف .رظنملا ةحيبقلا تايحلا يأ 2: نيِطَيّشلآ ُنموُءُو هنأت لخنلا علطب هبشملا اَهُّعَلَط

 يهل نإ مث 59 نوطنلا ام قوعلاَمَت مهعوج ةدشل ؛اهحبق عم اَيِم َنولكأَل ر افكلا يأ

 ابوش ريصيف اهنم لوكأملاب طلتخيف ؛هنوبرشي راح ءام يأ 2 يح نم اًبَوَسَل اَّيَلَع
 00*23 .ميمحلا برشل اهنم نوجرخي ممل ديفي ين مجتلا لل محرم نإ .هل

 ةلالدلل ؛نيطايشلا سوؤرب هبشو ءاهلمح نم موقزلا ةرجش نم علط امل ريعتساف «ةلخنلل علطلا :ّلإ هنأك اهعلط
 «ضحم رش هنأ مهداقتعال ؛سانلا عابط يف حبقتسم هوركم نيطايشلا نأل ؛رظنملا حبقو ةهاركلا يف هيهانت ىلع

 سوؤر هنأك":هلوق :"نيمسلا" يفو (كرادملا ريسفت) .ادج ةلئاه ءرظنملا ةحيبق ءءافرع ةيح نيطايشلا :ليقو

 ركنم رجش وهو «نتسألا ىمست ةيحانب هنيعب رجش نيطايشلا سأر نأ ةقيقح هنأ :امهدحأ ؛ناهجو هيف "نيطايشلا

 .هب هبشي الصأ راص مث «حبقلا يف نيطايشلا سوؤرب اهيبشت كلذب برعلا هتمس ؛ةروصلا
 ؛هفرعت ام. برعلا بطوحخ دق اذه ىلعف «مارصلا :هل لاقي رجش وه :ليقو .تايحلا نم فنص نيطايشلا :ليقو

 ركنتسي ام لك نأ كلذو «لييختلاو ليثمتلا باب نم هنأ :يئاثلاو .ةقيقح مالكلاف «ةدوجوم ةرجشلا هذهو

 ريغ مهنكل نيدوجوم اوناك نإو نيطايشلاو «هري مل نإو مهولا هليحتي ام هبشي «ةروصلاو عابطلا يف حبقتسيو

 (لمجلا ةيشاح) .تاراعتسالا نم هوفلأ امه مهبطاخ هنأ الإ ءبرعلل نييئرم

 نسحلا ف قئافلا هيبشتك «ليخملاب هيبشت وهو «لوهلاو حبقلا يهانت يف :هريغ ةرابعو :خ! ةحيبقلا تايحلا يأ

 :هل لاقي ,ءفورعم رجش نيطايشلا سوؤر نإ :ليقو .رظنملا ةحيبقلا ةلئاملا تايحلا نيطايشلا :ليقو .كلملاب

 نم نإف «ةيئرم نكي مل نإو نيطايشلاو :"يدهازلا" يفو .قحلا وه لوألا هجولا :يزارلا لاقو .اضيأ نتسألا
 .ةحيبقلا ءايشألا يف امي لثملا برض برعلا تاداع

 ام ىلع يأ :اهيلع (يدهازلا ريسفت) .جزملاو طلخلا :بوشلاو ؛"ىلإ" ىئعمب "ىلع" :خلإ ابوشل اهيلع مه نإ مث

 ئرقو ؛هلصأ ىلع ردصم ةماعلا ةءارق يف -نيشلا حتفب- "ابوشل" :هلوق .شطعلا مهبلغو ءاوعبش اذإ اهنم هنولكأي

 (يواصلا ةيشاح) .بوشملا ئعم. مسا نيشلا مضب اذوذش

 :ىلاعت هلوق كلذ ىلع لدي اممو ءاهجراخ هنأل ؛يقسلل باودلا جرخي امك :ميمحلا برشل اهنم نوجرخي

 نم نوحجرخي مهنإ :ليقو ."مهباقنم نإ مث" :ئرق هنأ اضيأ هديؤيو (4 ؛:نمحرلا) كٍنآ ِميِمَح َنْيَبو اهني نوفوطُيإ»
 دعب مهنأ .يقاني ىح ؛ةيلكلاب ميحملا نم جراخخ هنأ دارملا سيلو «ريرهمزلا هنم رحخآ لحم ىلإ رانلا نم لحم يف مهرقم

 (نيلامكلا ريسفت) .اهوحد لبق مهيلإ مّدقي لزن ميمحلاو موقزلا :ليقو .قافتالاب نوجرخي ال رانلا لود
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 مِهرتاَ ْىلَع َمُهَق (2 َنيِلاَض َْرْهَءآَبَء اودجو أَوَقْلأ َمِبَبِإ .اهجراخ هنأو

 .ةيضامل 9-5 (2 َنيوَألاٌرتكأ مُهَلَبَقَلَصض َدَقَلَو .هيلإ نوعرسيف مهعابتأ ىلإ نوجعزي

 3 نك فيح رظنأَف .نيفوخخم لسرلا نم 9 َنيِرْذَنُم مهف اَنلَسَرَأ َدَقَلَو

 5 يول هللا َداَبِع اّلِإ .باذعلا مهتبقاع يأ نيرفاكلا (2) َنيِرَدعُمْل

 حتف ةءارق ىلع امل مهصلخأ هللا نأل وأ «ةدابعلا يف مهصالخإل ؛باذعلا نم اوحب مهنإف

 يأ نحن هل َنوُبيِحُمْلا َمَعيَلَ «نِصَتناَف ٌبوُلَْم يّنَأ برإ» :هلوقب حوت اَدَداَت َدَقَلَو .ماللا

 .قرغلا يأ 2 مظعْلا بّركلا م راهو .قرغلاب مهانكلهأف هموق ىلع اناعد

 ماس :دالوأ ةثالث هل ناكو «لكلع هلسن نم مهلك سانلاف (2) َنيِقاَبْلآ ره ءَُعيَرَذ ائلَعَجَو

 ررخلاو كرتلا وبأ ثفايو «نادوسلا وبأ وهو ماحو ؛مورلاو سرافو برعلا وبأ وهو

 ها. ماو او هامه او هاو ده و هاو افافواو واواقودف هاف اواو هاو هاه واق او اه و ةهافاه اه هاهو كلانه امو جوحأمو جوحايو

 اونوكي ل ميمحلا برش دنع مهنأ ىلع لدي اذهو .ميمحلا برشو موقزلا لكأ دعب يأ :لتاقم لاق :اهجراخل هنإو

 امك برشلا لحأل ؛ميمحلا ىلإ نودري مهف ميحجلا نع جراح عضوم يف ميمحلا نوكي نأب كلذو ؛ميحجلا ين
 (بيطخلا ريسفت) .(4 4 :نمحرلا) ؟ٍِنآ ِميِمَح َنْيْبَو اهني نوقوطيإ» :ىلاعت هلوق هيلع لديو ءءام ا ىلإ لبإلا درت
 يف مهئابآ ديلقت باذعلل مهقاقحتسا ببس نأ :ئعملاو «باذعلا مهقاقحتسال ليلعت اذه :خلإ مهءابآ اوفلأ

 ام ليصفت يف عورش :حون انادان دقلو (يواصلا ةيشاح) .ديلقتلا ىوس هب نوكسمتي ءيش ريغ نم لالضلا

 :ميهاربإ ةصقو ءحون ةصق :صصق عبس ةروسلا هذه ف ركذ دقو ."نيرذنم مهيف انلسرأ دقلو" :هلوق يف هلمجأ

 نمل ريذحتو و هل ةيلست كلذو «سنوي ةصقو «طول ةصقو ؛سايلإ ةصقو ءنوراهو ىسوم ةصقو ؛حيبذ ةصقو

 (يواصلا ةيشاح) .هتمأ نم رفك
 :هلوق يف لاق دك هنأ يذمرتلا ىور .سانلا نيب فورعم لبح :- ءاخلا مضب - :ررخلاو كرتلا وبأ ثفايو

 «شبحلا وبأ ماحو «برعلا وبأ ماس" : :لاق دلي هنأ دمحأ ىورو .ثفايو ماحو ماس :"نيقابلا مه هتيرذ انلعجو"

 (نيلامكلا ريسفت) ."مورلا وبأ ثفايو



 تافاصلا ةروس ١ث نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 يَ 0 .ةمايقلا موي نإ ممألاو ةايألا نم 0 نيرِجاآلا ىف انسح ءانث هيلع انيقبأ اَنكَرَتَو

 نيد >؛ َنيِيِسْحُمْلا ىرجت مهانيزج امك كل دك ان 2: َنييلَعْلا ىف حو ىلع 5

 نم يأ -هتَعيِش نم ّنرِإَو .هموق رافك ج) َنيِرَخآلا انقرغأ مث 2' َنيِيِمْؤُملا انِداَبِع

 ةئامتسو نافلأ وهو ءامهنيب نمزلا لاط نإو 2: َميِهَرَبإل نيدلا لصأ يف هعبات
-_- 

 را هعبات يأ َءآَج ْذِ 3 الل (ةنس نوعبرأو

 يم ا ما و يح فنا ا ا ل ا را 2 نوديعت يذلا اهاذاَم

 امالك "نيرحآلا يف هيلع انكرتو" :هلوق نوكي اذه ىلعف ,ءفوذحم "انكر ت" لوعفم نأ ىلإ هب راشأ :انسح ءانث

 ريرقتلا يف حراشلا راشأ دقو «حونل ىلاعت هللا نم ءاعد ءاضيأ لقتسم مالك "خلإ حون ىلع مالس" :هلوقو ءالقتسم

 نأ هيلع انكرت يأ ؛نيعملا ثيح نم "خلإ مالس" ةلمج وه "انكرت" لوعفم نوكي نأ لمتحيو ."انم" :هلوقب اذهل

 : نيمسلا" يفو (يحركلا ريسفت) .ةلمجلا هذه يأ ,حون ىلع مالس :اولوقي نأ يأ «ةمايقلا موي ىلإ هيلع اوملسي
 يأ «هلوعفمل رسفم هنأ :يناثلاو ,"انكرت"ل رسفم هنأ :اهدحأ .هجوأ هيفو «ربخو أدتبم "”حون ىلع مالس" :هلوق

 .مالكلا اذه وهو ءائيش هيلع انكر ت

 لاق .هدعب ام ىلع "انكرت" طلس :ليقو ."انلق" نيعم "انكرت" نمض :ليقو .مالس :انلقف يأ ءردقم لوق مث :ليقو

 اميلست هيلع نوملسي ينعي 'نيملاعلا يف حون ىلع مالس" يهو ةملكلا هذه "نيرخآلا يف هيلع انكرتو" :يرشخمزلا

 اولعج «نييفوكلا لوق هلاق يذلا اذهو ,"اهانلزنأ انإ" ةروس تأرق :كلوقك ءيكحم ا مالكلا نم وهو «هل نوعديو

 وهو «هلبق هجولا فالخب «هانعم ىلع وه لب لوقلا عم نمض هنأ ال ,"انكرت"ب الوعفم بصن لحم يف ةلمجلا
 (لمجلا ةيشاح) ."انكرت"ل هب لوعفم وهو "امالس'" :هللا دبع أرقو .مهلاوقأ نم اضيأ

 همادأو ؛حون ىلع ميلستلا هللا تبث :ليق ة هنأك ءاهنم مهنم دحأ ولخي الو ءاعيمج مهيف ةيحتلا هذه تبث يأ :نيملاعلا يف

 يثو هبرل اصلخم «هبلقب ههحوت هئيحم ئعم :خلإ ءاج ذإ (كرادملا ريسفت) .مهرخآ نع هيلع نوملسي «نيلقثلاو ةكئالملا يف

 بلط امهنيب عماجلاو «ةليمج ةفحتب هئيجم.هبلق هل اصلخم هبر ىلع هلابقإ هبشم لوقت نأ :اهريرقت ةيعبت ةراعتسا مالكلا

 عمو ءاحون ميهاربإ عبات يأ :لإ هعبات يأ (يواصلا ةيشاح) .هبلقب لبقأ نيعمج 'ءاج" ءيحبا نم قتشاو .اضرلاب زوفلا

 (يواضيبلا ريسفت) .ىلاعت هايإ افحتم هبر ءاج هنأك «ىلاعت هل هصالخإ هبر هب ءيجما



 تافاصلا ةروس ل نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 الر حأا 5 رام ا الل لل ا ل 0 . شح +
 ةملا و «هل لوعفم اكفإ و (جز) نوديرت هللا نود ةهلاَ مدقت ام هيتزمه يف اكفيأ

 تريز ظاامف ؟نلا ريغ :ةوديعتا يأ نذكلا اوسآ :كافإلاو::"ناوديرت"ك هب:لوعفت

 ىلإ اوحرخف «نيماجن اوناكو .ال ؟باقع الب مككرتي هنأ هريغ متدبع ذإ (2) َنيِشَعْل
 اولاقو ,هولكأ اوعجر اذإف هيلع كربتلا اومعز ,مهمانصأ دنع مهماعط اوكرتو مه ديع

 ؛اهيلع دمتعي هنأ مه اماهيإ 2)موجنلآ ىف ةَرَظَن َرَظَنَف .انعم جرحا :ميهاربإ ديسلل

 © َنيِرِيَدُم مهديع ىلإُهَنَع اَوَلَوَتَف .مقسأس يأ «ليلع (ج) مِقَس نإ َلاَقَف .هوعبتيل
 «ةيانعلل لعفلا ىلع لوعفملا مدقف ءكفالل يأ اكفإ هللا نود نم ةحلآ نوديرتأ يأ بذكلا ءوسأ :كفإلا :ةحلا اكفئأ

 (نايبلا حور) .مهكرش لطابو ؛مهتلا كفإ ىلع مهنأب مهتحفاكم مهألا نأل ؛هب لوعفملا ىلع هل لوعفملا مث
 "نود"و هب لوعفم "ةلآ"ف ءاكفإ هللا نود ةهغآ نوديرتأ يأ .هلحأ نم لوعفم هنأ :اهدحأ ,هجوأ هيف :خلإ ةهلا اكفئأ

 أدب هجولا اذو «لطابو كفإ ىلع مهنأب ممل حفاكم هنأل ؛امهي امامتها لعفلا تالومعم تمدقو «"نوديرت" ل فرظ

 هنم املدبأف «ةغلابم كفإلا سفن اهلعج «هنم الدب "ةحلا" نوكيو "نوديرت"ب هب الوعفم نوكي نأ :يناثلا .يرشخمزلا
 ,كفإ يوذ وأ «نيكفآ ةهلآ نوديرتأ يأ «”"نوديرت" لعاف نم لاح هنأ :ثلاثلا .هريغ ةيطع نبا ركذي ملو ءامب هرسفو

 (نيمسلا ريسفت) .ملاعف املع امأ :وحن ,"امأ" عم الإ درطي الاح ردصملا لعجو :خيشلا لاق .يرشخمزلا احن هيلإو

 نيب ةيرق يف اوناكو "مهل ديع ىلإ اوجرخو" :هلوقو .هب نولماعتيو موجنلا ملع نوطاعتي يأ :نيماجن اوناكو

 يف وأ ءامتالاصتاو اهعقاوم ىأر يأ :موجنلا يف ةرظن رظنف (يطرقلا ريسفت) ."ازمره" :اهل لاقي «ةفوكلاو ةرصبلا
 ناك هدصق نأ عم «هتفرعم. لاغتشالا خسن مث اقح ناك موجنلا ملع نإف ؛هنم عنام الو ءامياتك يف وأ اهملع

 ."خلإ اهيلع دمتعي هنأ مهل اماهيإ" :هلوقب فنصملا راشأ كلذ ىلإو .مهماهيإ
 موج ار ملع رثك وك اجووخ ملك رو ريب دبب ىاووخ دف ملك رو تسي كنب ريك سابع نبا :يدهازلا ريسفت يف :خلإ مه اماهيإ
 رظنو :ليقو ورك يازك مد مع زا عمم لي ثا ناورم, نال تدبر شو نيد وار مع رونو نور ناو اينو هار هراتتسل ركا ريزارج تنفك

 .اصحلم موجنلا ملع ف
 هنأ :هحاضيإو ؟اميقس نكي مل هنأ لاحلاو "ميقس نإ" :لوقي نأ 3ع هل زاج فيك :لاقي ال باوح :مقسأس يأ

 باحجأو .عفنت الو رضت ال يهو «مانصألا مكتدابعب مكيلع بلقلا ميقس وأ «تومتس يأ "تيم كنإ" :ىلاعت هلوقك
 يف ىمحلاك ةماقس هيتأت تناكو ءراهنلاو ليللا تاقوأ يف موجنلا يف ةرظن رظن كفع هنأ :رحآ باوحب يزارلا نيدلا رخف

 ديعلا نع هفلخت يف ارذع هلعجف «"ميقس نإ" :لاقو ؟ةعاسلا كلت ف يه له فرعيل ؛رظنف راهنلاو ليللا تاعاس ضعب

 -- .بهذو لام يأ "غارف" :هلوق .تقولا كلذ يف هيتأي ناك مقسلا نأل ؛لاق اميف اقداص ناكو «مههل يذلا



 تافاصلا ةروس ل نورشعلاو ثلاغلا ءزجا

 (2) َنوُلكَأَت الأ ءازهتسا َلاَقَف .ماعط اهدنعو «مانصألا يهو َدِهَهِلاَء لإ ةيفحح يف لام غارق

 ةوقلاب 20 ِنيِمّيلآب ابرَص َمِيَلَع عارف .بحت لف » َنوقِطَت ال يل ام :لاقف .اوقطني ملف

 نحن :هل اولاقف «يشملا نوعرسي يأ 29 َنوُفَرَي هيَ اَوُلبَْأَف .هآر نم هموق غلبف ءاهرسكف
 امانصأ اهريغو ةراجحلا نم َنوُيِحَنَت ام َنوُدُبعََأ ًاخبوم مهلَلاَق ؟اهرسكت تنأو اهدبعن

 ,ةيردصم "ام"و .هدحو هودبعاف ,مكتوحنمو مكتحن نم 2 َنوُلَمَعَت امَو َركفَلَح ُهَّآَو

 دارملاو ,موجنلا يف رظنلا ىلإ جاتحي ال هنأو ؛هودهاش امك لعفلاب اميقس نكي مل هنأل ؛كلذب هلّوأ انإ :مقسأس يأ -

 جراح وأ مكر فكل بلقلا ميقس يإ دارملا :ليقو .ىودعلا ةفاخم نوعاطلا نم نورفي اوناكو «نوعاطلا مقسلا نم

 بذكي م" :نيحيحصلا ثيدح يف 3 هتيمستو .بذكلا نع موصعم هنأل ؛كلذب هولّوأ امنإو .لادتعالا نع جارملا

 انسإ" :مامإلا لوقو .ىلوألا فالح هنأل ؛ةعافشلا ثيدح يف ابنذ هلعجو «هرهاظب ارظن "...تابذك ثالث الإ ميهاربإ

 (نيلامكلا ريسفت) .نيحيحصلا يف يور دقو «هيلإ تفتلي ال "ميهاربإ ىلإ بذكلا ةبسن نم ىلوأ يوارلا ىلإ بذكلا

 نم -ءايلا مضب- "نوفزي" :ةزمح أرقو .هدعب ام. وأ هلبق امم هقلعت زوجي هيلإو «"اولبقأ" .لعاف نم لاح :نوفزي
 وهو «سورعلا فافز وأ عارسإلا وهو «فيفزلا يف لخد يأ "فزي فزأ" نم هنأ :امهدحأ «ناينعم هلو ءفزأ

 امل مهنأ :نيعملا ذإ ؛ءيشب سيل يناثلا اذهو .ليق اذك ءمهرمأ نم هتينأمط يف اوناك موقلا نأل ؛هتئيه ىلع يشملا

 ىلع هلمح يأ "هريغ فزأ" نم هنأ :يناثلاو .ةيدعتلل تسيل اذه ىلع ةزمهلاف «نيعرسم اورداب كلذب اوعمس

 يأ "فزي ميلظلا فز" نم ءايلا حتفب ةعبسلا يقابو .هيف ام مدقت دقو «فافزلا ىلع وأ عارسإلا وهو فيفزلا

 (لمجلا ةيشاح) .ماعنلل فيفزلا لصأو «ةعرسب ادع

 انتهي اذه َّلَعَف ْنَم اوُناَق :"ءايبنألا" يف هلوقو .مهتآل رساكلا وه ميهاربإ نأ ىلع لدي اذه :اهرسكت تنأو

 هلهج مهضعبو «هيلإ لبقأف هفرع مهضعب نأ لمتحي هنأب بيجأو ءال رساكلا اوفرع ام مهنأ ىلع لدي (ه 5 :ءايبنألا)

 منصلا نأل يأ :هودبعاف (لمجلا ةيشاح) .هيلإ اولبقأ هوفرع املف «هنع ميهاربإ اولأسو هولهج مهلك نأ وأ ءلأسف
 (نيلامكلا ريسفت) .ةدابعلاب قيلي الو «ىلاعت هل ةقولخم هتحن وأ توحنملا

 انه لمعلاف ؛هنوعنصت يذلا قلخ يأ "يذلا" نيعمب اهنأ :اهدحأ ىحوأ ةعبرأ هذه "ام" يف :خلإ ةيردصم امو

 هلل دابعلا لاعفأ قلخن ىلع اليلد ةيرعشألا اهلعجو «مكلامعأو مكقلخ يأ ةيردصم اهنأ :يئاثلاو .تحنلاو ريوصتلا

 نإ يأ «ةيفان اهنأ :عبارلاو !نولمعت ءيش ّيأو يأ خيبوت ماهفتسا وهو ةيماهفتسا اهنأ :ثلاثلاو .قحلا وهو «ىلاعت

 نودبعتأ ذئنيح :اهانعمو ءلاح "مكقلحخ هللاو" :هلوق نم ةلمجلاو .ائيش نولمعت ال متنأف ,مكل سيل ةقيقحلا يف لمعلا

 (لمجلا ةيشاح) .ةفنأتسم نوكت نأ زوجيو .اعيمج مهقلاحو مكقلاح هللا نأ يهو «كلذ يئانت ةلاح ىلع مانصألا



 تافاصلا ةروس ٠١م نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 هوم رضأو ءابطح هوؤلماف امين هَل أوُنَبآ مهنيب أوُلاَق .ةفوصوم :ليقو «ةلوصوم :ليقو
 يف هئاقلإب اًدّيك هب أوُداَرَأَف .ةديدشلا رانلا 2) ميِحَحْلأ ىف ُهوَقْلَأَف بهتلا اذإف ءرانلاب

 ٌبِهاَذ نإ َلاَقَو .ًالاس رانلا نم جرخف «نيروهقملا 2) َنيَِمَسأْلآ ُمُهَناَعِج هكلهتل ؛رانلا

 وهو «هيلإ ريصملاب نرمأ ثيح ىلإ 22 ِنيِدَبَيَس رفكلا راد نم هيلإ رحاهم بَ لإ

 © َنيِحِلَّصلا َنِم ادلو ىِل به ِتَر :لاق ةسدقملا ضرألا ىلإ لصو املف .ماشلا
 د4 قمر

 هعم ىعسي نأ يأ َئَّسلآ ُهَعَم ْعَلَب الف .ريثك ملح يذ يأ () ٍريِلَح ملعب ُهََرْسَبَ

 2ظ#*#”1570111 11111100006 ةنس ةرشع ثالث :ليقو «نينس عبس غلب :ليق .هنيعيو

 نم هوؤلمو ءاعارذ نورشع هضرعو ءاعارذ نوثالث ءامسلا يف هلوط ءرجحلا نم اطئاح هل اونب :ليق :اناينب
 هومرو «هيف هوعضوو هوعنصف «قينجنملا سيلبإ مهمّلعف «هيمر ةيفيك يف اوريحت مورا هيلع اودقوأو .«بطحلا
 - مارضلا :"حابصملا" يف .امب هودقوأ يأ :رانلاب هوهرضأو (يواصلا ةيشاح) .امالسو ادرب هيلع تراصف ءاهيف

 فوطعم ريدقت' ىلإ ةراشإ هيفو .ءايبنألا ةروس يف هتصق رم امك :املاس رانلا نم جرتخف .رانلا لاعتشا :-رسكلاب

 (نيلامكلا ريسفت) ."نيلفسألا مهانلعجف" :هلوقب هيلع لولدملا "يبر ىلإ بهاذ ينإ لاقو" :هلوقب
 يد يف يحالص هيف ام ىلإ يندشريس يأ "نيدهيس" :هلوق .هيلإ باهذلاب ينرمأ عضوم ىلإ يأ :خلإ بهاذ نإ

 ةراشبلا كلتو «هانرشبف هل انبجتساف :هريدقت فوذحم ىلع بترم :مالغب هانرشبف (كرادملا ريسفت) .يقفويو يئمصعيو
 ةيرق ىلإ -نيطسلف يهو- هتيرق نم اولقتنا مث ؛مالغلاب هورشبف فايضأ ةروص يف هل اوؤاج نيذلا ةكئالملا ناسل ىلع
 (يواصلا ةيشاح) .تايراذلا ةروس يف ينأيو دوه ةروس يف كلذ مدقت امك هموق كالهإل ؛-مودس يهو- طول
 و «هيبأ عم :ليقف ؟يعسلا غلب نم عم :لاق الئاق نأك «نايبلا ليبس ىلع فوذحمب قلعتم "عم" :حلإ هعم غلب املف
 ثادحتسا يضتقت "عم" ةظفل نأ ديري :يبيطلا لاقو .يعسلا دح اعم امهغولب يضتقي هنأل ؛"غلب"ب هقلعت زوحيال
 ىععم نأل ؛روذحملا نم ركذ ام هنم مزليف ؛غولبلل اذيف نَركَف "غلب" لعاف نم لاح اذه ىلع "هعم" نأل ؛ةبحاصملا

 ردصملا ةلص نأل ؛يعسلاب هقلعت زوجي الو ؛هيف كارتشالا بجيف امي لعفلا ديق دقو «ةلعافم يهو ةبحاصملا ةيعملا

 هنأل ؛لوصوملا ىلع مدقتي ال ةلصلا لومعمو ءلوصوم وهو لعفلاو "نأ" ب لّروؤم لمعلا دنع هنأل ؛هيلع مدقتت ال
 زيجي فرظلا يف عستي نمو :هانعم :يرشخمزلا لاق ءانايب نوكي نأ نيعتف هيلع ءازجألا بترتملا ءيشلا نم ءزج مدقتك

 :"يبطرقلا" فو ."هعم ىعسي نأ يأ" :لاق ثيح حراشلا عينص ريشي يناثلا اذه ىلإو (نيمسلا ريسفت) .يعسلاب هقلعت

 علا ةيشاح) ."خلإ نب اي" :لاق هلامعأ ىلع هل انيعم هايند رومأ ف هيبأ عم ىعسي يذلا غلبملا هعم غلب املف



 تافاصلا ةروس ١ + نورشعلاو ثلاثلا ءزججلا

 هللا رمأب مهلاعفأو ءقح ءايبنألا ايؤرو َكلُضْذَأ نأ اَتَمْلا ف تيأر يأ ئرأ َنِإ ّىّبنَي َلاَق

 ِتَبَأتَي َلاَق هب رمألل داقنيو حبذلاب سنأيل ؛هرواش ءيأرلا نم فورت اَذاَم َرُظنَأَف ىلاعت

 5 َنيِريَّصلأ َنِم هللا ءاض نإ َنَدِجَتَس هب و ام لَعفا ةفاضإلا ءاي نع ضوع ءاتلا
 ربت هب ىتأر

 .هيلع هعرص ؛ 2 نييَجلِل هلت ىلاعت هللا رمأل اداقناو اعضخ اَمَلَسَأ آَّمَلَف .كلذ ىلع

 .هقلح ىلع نيكسلا ٌرمأو - ئمب كلذ ناكو - ةهبجلا امهنيب «نانيبج ناسنإ لكلو

 نمو «ةدوملا ءافص يه ةلخلاو ءاليلخ ىلاعت هللا هذختا الل ميهاربإ نأ كلذ يف ةمكحلاو ,"امل" باوح :ينب اي لاق

 ,هتبحم. هبلق نم ةبعش تقلعت هل هبهو املف «دلولا هبر لأس دق ناكو «ليلخلا عم ريغلا ةكراشم مدع اهأش

 ثيح ءاهيف ةكراشملا مدعو ةلخلا ءافص رهظتل ؛بوبحملا حبذب رمأف ليلخلا بلق نم اهعزنت ةلخلا ةريغ تءاجف

 (يواصلا ةيشاح) .هدلو ةبحم ىلع هتبحم مدقو هبر رمأ لئتما
 تقدص دق" لوألل ريشيو 2"رمؤت ام لعفا" يناثلل ريشيو «نالامتحا امهف .هب رمأ وأ حبذلا لعفأ يأ :كحبذأ

 نم هنأ هسفن يف ركف حبصأ املف «كنبا حبذب كرمأي هللا نإ :هل لوقي الئاق نأ ةيورتلا ةليل ىأر هنأ يورو ."ايؤرلا

 مهف «ةثلاثلا ةليللا يف هلثم ىأر مث «ىلاعت هللا نم هنأ فرعف «ءكلذ لثم ىأر ىسمأ املف ءناطيشلا نم وأ هللا

 (لمجللا ةيشاح) .رحنلاو ةفرعو ةيورتلاب ةثالثلا مايألا تيمس اذهلو .خلإ مانملا يف ىرأ ينإ !نب اي :هل لاقف ءهرحنب

 (نيلامكلا ريسفت) ."اذام" وهو ادحاو الوعفم الإ يضتقي ال يأرلاو «نيعلا ةيؤر نم ال يأ :يأرلا نم
 قاحسإ نبا لاق :خلإ تبأ اي لاق (نيلامكلا ريسفت) .يحولا هنوكل مزال يمتح حبذلا نأ عم :حبذلاب سنأيل

 «بطتحنل ؛بعشلا اذه ىلإ انب قلطناو «ةيدملاو لبحلا اذه ذح !يب اي :هنبال لاق كلذب ميهاربإ رمأ امل :هريغو

 (يواصلا ةيشاح) .رمؤت ام لعفا !تبأ اي :لاقف «هب هللا رمأ امي هربخأ بعشلا يف هنباب الح املف

 دقو .هب ترمأ ام لعفاف ريخلا كترمأ :هلوقك .هسفنب يدعف ءابلا تفذح «ةلوصوم "ام" نأ ئيعي :هب رمؤت ام

 ىلع هامر "هلت" نيعم لصأ :هّلتو (نيلامكلا ريسفت) .فذح الف «هب رومأملا ئعمب رمألاو ,ةيردصم "ام" لعجي

 عضاوو «هنيبج ىلع هعرص يأ "هلتو" :هلوق :"كرادملا" يف لاقو .عرص لكل مع مث «عمتجملا بارتلا :وهو ءلتلا

 تقدص دق !ميهاربإ اي" يدونو ءنيكس تبلقناف ؛هافق ىلع نيكسلا عضو مث ءلمعي ملف هقلح ىلع نيكسلا

 (كرادملا ريسفتو نيلامكلا ريسفت) .ني. ىلا ةرخصلا دنع ناكملا كلذ نأ يور ."ايؤرلا

 «نيبناحلا نم نائيبج ناسنإ لكلو «هيلع رح ام نايبل "ناقذألل نورخي" ف امك "ىلع" نيعمب هيف ماللا :نيبجلل

 هارجأ يأ رارمإلا نم : رمأو (نيلامكلا ريسفت) .ةرحخصلا دنع ئيم. كلذ ناكو «ةغللا لهأ لاق اذك «ةهبجلا امهنيب

 (نيلامكلا ريسفت) .هقلح ىلع



 تافاصلا ةروس ١آ("5 نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 ؟يدواَتَفَّدَص َدَق ج9 ْميِهَرَيِإتَي نأ ُهَسيَدَتَو .ةيهلإلا ةردقلا نم عنامب ًائيش لمعت ملف
 "امل" باوج "هانيدان" ةلمجف .كلذ كيفكي يأ حبذلا رمأ نه ةليكما انادي كيتاااع

 رمألا لاثتماب مهسفنأل ع2 َنيِيِسَحُمْلا ىرجت كانيزح امك َكِلَذَك انِإ واولا ةدايزب
 رابتخالا يأ م2 ُنيِمُمْلآ اَونلَبْلاَوْه هب رومأملا حبذلا اًَدنَه ىرإ .مهنع ةّدشلا جارفإب

 شبكب ٍحَبْذ نالوق قاحسإ وأ ليعاعسإ وهو ءهحبذب قيومأملا يأ ُهَسْيَدَفَو .رهاظلا

 و خا اا ف يحلو هما ب و اس يوم ؛ليباه هبرق يذلا وهو «ةنحلا نم 2 2) ٍميِظَع

 ام عم هللا قلخب رارمإلا دنع عطقلا لعفو «ساحن نم ةحفص هيلع هللا لعج هحبذي نأ لبق :ةيهإلا ةردقلا نم عنامب
 :هلوق دعب ردقم "امل" باوج :يرشخمزلا لاقو .واولا ةدايزب "امل" باوح "انيدان" ةلمجف «هلعجي ال دقو ,ةداع اهيف

 «لابحللا هي.قطني امم امل روزشلاو ركشلا روفو ف ناكءام ناك يأ ءاذكو اذكف ابلسأ ا يأ "ايؤرلا تقدص"

 (نيلامكلا ريسفت) .لاقملا هب طيحي الو

 نإو «لامعألا يف دوصقملا امه صالخإلاو ةمهلا نأ ىلإ ةراشإ ةميركلا ةيآلا يفف :ريقفلا لوقي :ايؤرلا تقدص دق

 الماك ءازج ىلاعت هناحبس اهيلع بتريل ؛صالخإلاو ةمهلاب لامعألا ىلع رمي نأ دبعلا ىلعف ءلمعلا لمكي مل

 .ًأدتبم مالك لب ءادنلا ةمتت نم سيل :خلإ كلذك انإ .ميركلا هفطلو ميمعلا هلضفب

 يورف «نالوق :قاحسإ وأ ليعامسإ وهو (نيلامكلا ريسفت) .هريغو صلحملا هيف نيبتي يذلا :رهاظلا رابتخالا يأ
 يذلا نأ يف كش ال :نسحلا نعو :"كردتسملا" يف امك «سابع نبا نع اذكو «ليعامسإ حيبذلا نأ رمع نبا نع

 يبأ نبا لاق .ليعامسإ :لاقف ؟وه نم حيبذلا نع يبأ تلأس :دمحأ نب هللا دبع لاقو ؛ليعامسإ هحبذب ىلاعت هللا رمأ

 ةداتقو ةمركعو دهاجمبو دوعسم نبا نعو «يبعشلاو ريبج نب ديعسو ةريره يبأو يلع نع يورملا وه :متاح
 رمع دنع مهضعب لاقو «ةفلتخم سابع نباو يلع نع ةياورلاو ءقاحسإ هنأ ىلع :مهريغو قاحسإ نباو يدسلاو

 .برعلا وبأ ليعامسإو ,مهوبأ هنأل ؛قاحسإ هنأ دوهيلا تافيرحت نم :زيزعلا دبع نبا

 ثيدح هيف سيلو ا ا ل هنأ فلسلا نم معز نمو

 قاحساإب ةراشبلا نأو «ةرجملا رثأ هل بهذ يذلا هنأل ؛ليعامسإ هنأ رهظألاو :هريغو "يواضيبلا" لاق .فيعض ريغ

 "نيحيبذلا نبا انأ" :كتف- هلوقبو «همث قاحسإ نكت ملو ةكممب كرت ناك هنألو «مالغلا اذهبي ةراشبلا ىلع ةفوطعم هدعب

 نكلو «"ءافولا" يف يزوجلا نبا هححص ,"نيحييذلا نبا انأ" كيذانكو ءاهوطب ةياكحلا لصف دقو «هللا دبع هوبأ رخآلاو

 لي يبلا مسبتف "!نيحيبذلا نبا اي" :هلوقب يبارعأ لحجر هادان هنأ مكاحلا جرخأ معن «ثيدحلا بتك يف دحوي مل

 (لمجلا ةيشاح) .نيترم لبقت هنأل ؛اميظع نوكي نأ هل قحف يأ :ليباه هبرق (نيلامكلا ريسفت)



 تافاصلا ةروس ١ : روسو كل فلانا د

 ءانث :م2) َنيرخآلا ىف ِهِيَلَع انيقبأ انك ا ميهاربإ ديسلا .هحبذف ليرح هب ءاج
 | نبا نع يور اذك

 .مهسفنأل (2) َنيِيِسْحُمْلا ىرج هانيزج امك َكِلاَذَك :إ َميِهَرَبِإ ّلَع انم ٌهدَلَس .انسح
 هريغ حيبذلا نأ ىلع كلذب لدتسا نب َقدَحَسِإب هرم 5 0 ل 9

 2 2 تنيحلصلا نم ةتوبن 0 دج وو نأ 4 ةردقم لاح ايي

 نمؤم ٌِسْحع اًمِهتيَرَذ نِيَو هلسن نم ءايبنألا رثكأ انلعجي هدلو َقَحَسِإ ْلَعَو هتيّرذ

 (3) َوُرَْمَو ئَسوُم ْىَلَع اَنَنَم َدَقَلَو .رفكلا نيب 29 نيم رفاك وِسْفَتْل ْمِلاَظَو |

 نوعرف دابعتسا يأ 29 ميِطَعْلا بّركلا َنِم 00 يئب اَمُهَمَّوَقَو 1 .ةوبنلاب >

 ت) َنيِبَتَسَمْلا َبَتكْلا اَمُهَتَيَئاَءَو (2) َنيِبلَغْلا مه هب ْأوُناَكَف طبقلا ىلع َحِهَسْرَصَتَو .مهايإ

 اَمُِهَتْيَدَهَو .ةاروتلا وهو ءاهريغو ماكحألاو ادن نم هب ىتأ اميف نايبلا غيلبلا

 .انسح ءانث (جإ) تيرجألا ىف اًمِهيَلَع انيقبأ اتُكَرَتَو 2 ٌمقَتْسُمْلا قيرطلا طّرَّصلآ

0 

 نم يقب امو «ريبزلا نبا نمز يف تيبلا قرتحا نأ ىلإ ةبعكلا ىلع نيقلعم هانرق يقبو يأ :ميهاربإ ديسلا هحبذف
 وهو يأ :خلإ كلذب لدتسا (يواصلا ةيشاح) .ةنحلا نم وه اميف رثؤت ال رانلا نأل ؛رويطلاو عابسلا هتلكأ شبكلا

 ةرمو هدوحج وب ةرم :نيثرم هب ةراشبلا تعقو قاحسإ نأل ؛اهيف ليلد ال :ةفينح وبأو كلام لاقو «يعفاشلا بهذم

 (يواصلا ةيشاح) .هدوجوب ةراشبلا دعب قاحسإ ةوبنب هانرشب "ايبن قاحسإب هانرشبو" :هلوق ئعمف هن

 ىلإ 'ميلح مالغب هانرشبف' ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمحلا هذه نأل ؛ةرياغملل فطعلا نأل كلذو :للإ كلذب لدتسا

 نأب قاحسإ وه حيبذلا نأب نولئاقلا باجأو «قاحسإ ريغ يف ةيضاملا ةصقلا نأ ىلع فطعلا لدف «ةصقلا رخآ

 :هلوقو ءمدقم ربخ :خلإ امهتيرذ نمو ."”لمجلا" نم «هتوبنب تناك ةيناثلاو .هدوحو لصأب تناك ىلوألا ةراشبلا

 (لمحللا ةيشاح) .ةصيقنلاب امهيلع دوعي ال امهاقعأ يف ملظلا

 دقل «انلالجو انتزعو :هريدقت فوذحم مسقل ةئطوم ماللاو .:ةصق ىلع ةصق فطع هلبق ام ىلع فوطعم :خإ اننم دقلو

 اناك امهنأل ؛ةلاسرلل ةبحاصملا يأ "ةوبنلاب" :هلوقو .مهل فرشلا ميظع نم هدابع ىلع نانتمالاب هللا ثدحتو .خلإ انمعنأ

 (يواصلا ةيشاح) .معنلا فرشأ اهنأل ؛اهصح امنإو ؛ةيويندو ةينيد ةمج امعن هللا امهاطعأ لب «ةوبنلل موهفم الو نيلوسر



 تافاصلا ةروس "١ نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 © تيِسَحُمْلا ىرع امهاني زج امك َىلِلَذَح نإ 9 َوُرَهَو ىَسوُم ىلع انمُمَلَس

 29 تيسْرْملا َنِمَل ؛ و هلوأ ةزمهلاب قالا ناو كر 2 وروما فوات ا

 ْذِإ .اهيحاونو 00 موق ىلإ لسْرأو ,ىسوم يخأ نوراه يخأ نبا وه :ليق

 مع مااا رخل .هللا مهو َنوُقَكَت الأ َدوِيَوَقِل َلاَق ارّدقم "ركذا" ب بوصنم

 نوكرتت َروُرَّدَتَو هنودبعتأ 9 "كب" ىلإ ًافاضم دلبلا يمس هبو ءبهذ نم مه

 ةثالثلا عفرب 2) تيِلوَألآ ُمُكَيآَباَ َبرَو َرْكَبَر هللا .هنودبعت الف (2) َنيقِلَخل َنَسَحأ

 (2) َنوُرَصَخُمل َمهّبِإَق ُهوُبدَكَف ."نسحأ" نم لدبلا يلع اهبصنيو .اوه" رامضإ ىلع
 ار م هما ءمهنم نينمؤملا يأ تا َداَبِع لإ :ناملا ف

٠. 
  2هاما امه هر

 وه
 وقكل

 طبس نم يبن هنأ روهشملاو «طقف مألا بناج نم اليلَع ىسوم احخأ نوراه نوك ىلع ءانب كلذو :خلإ نبا وه ليق

 لاقو (نيلامكلا ريسفت) .اكتلع سيردإ وه :كاحضلاو قاحسإ نباو ةداتقو دوعسم نبا نع .هريغ :ليقو .نوراه

 طبس نم وهو «نارمع نب نوراه نب رازيعلا نب صاخف نب ربش نب نيساي نب سايلإ وهو :"نايبلا حور" يف
 ْ .روهشملا وه اذه ,ىسوم دعب ثعب ءىسوم يخأ نوراه
 ءاعارذ نورشع هلوط :منص مسا (نيلامكلا ريسفت) ."نيلسرملا نمل' :هلوقل فرظ وه :"نيمسلا" يف لاقو :بوصنم ذإ

 هفوح يف لحدي ناطيشلا ناكف «هءانبأ مهولعجو «مداخ ةئام عبرأب هومدخأ ح هومظعو هب اونتعاف هجوأ ةعبرأ هلو

 ءطقف "كب" دلبلا مساف الوأ امأو ءايناث يأ "دلبلا يمس هبو" :هلوقو .سانلا هنوملعيو هنوظفحي ةمدخلاو «لالضلاب ملكتيو

 (لمجلا ةيشاح) ."كب لعب" تيم «"لعب"ب ىمسملا منصلا اذه اهيف دبع امل مث .”"كب" لصألا ف اهمساف

 (نيمسلا ريسفت) .راكنإلا زيح يف الخاد نوكيف ؛"نوعدت" ىلع افطع نوكي نأو ءالاح نوكي نأ زوجي :نورذتو
 وهو «ريدقتلا يعم. اضيأ لمعتسيو «ءايشألا عارتحا يف ةقيقح قلخلا نإف ؛نيردقملا يأ "نيقلاخلا نسحأ" :هلوقو

 باحجأو «هيلإ فاضي ام ضعب ليضفتلا لعفأ نأل ؛ىلاعت هريغل قلخلا توبث نم مهوتي ام عفدناف (هداز) .انه دارملا

 نم نسحأ دارملا نأل ؛رهاظ ةلزتعملا بهذم ىلع وهو ؛مهبسك دابعلا قلخو .داجيإلا نعم هللا قلخ نأب باهشلا

 ميركلا مسالا نم ءاحملا عفرب يأ :ةثالثلا عفرب (لمجلا ةيشاح) .يدمآلا هلاق امك ,ناك نعم يأب كلذ هيلع قلطي

 .عفرلا هجو يف ةروكذملا ةثالثلا بصنب يأ "اهبصنبو" :هلوقو «"مكئابآ برو مكبر" نم ةدحوملا ءابلا عفرو



 تافاصلا ةروس 5١م نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 20 َنيِساَي لإ ىلع انم ُمدلَس .انسح ءانث م َنيرجألا ىف ِهيَلَع انك اهنم اوجن مهنإف

 مهوقك ل ب وعسل .هعم نمأ نم وه :ليقو سو عب

 عفانو رماع نبال وه امك

 سايلإ هب دارملا هلهأ يأ دلاب "نيضاي لأ :ةءارق ىلعو .نوبلهملا :هموقو بلهملل

 2 يوما اًنِداَبِع نِم هن 4ك ريدا ىرجت هانيزج امك تكلذك نإ .اضيأ

 < *2خ نإ صيااس 0 ا
 ىف ازوجم الإ ع2 تريعمجا هَلَهَأَو ُهئيجم ب ذإ ركذ ذا 22 َنيِلَسْرَمْلا 5 0 َنِإَو

 ك9 .هموق رافك 32١ َنيِرَحأْلآ انكلهأ امك .باذعلا يف نيقابلا م2 َنيِرِسَعْل

 ."هوبذك" يف واولا نم هنأ قحلا لب ءديدس ريغ وهو «"نورضحم" نم ءانثتسالا نأ اذه رهاظ :خلإ اوجن مهفإف

 نم هموق يف نأ ىلع ةلالد هيفو ؛"هوبذكف" لعاف نم لصتم ءانعسا "هللا دابع الإ" :هلوق :"نيمسلا" ةرابعو

 اونوكي نأ هيلع مزلي هنأل ؛"نورضحم" ريمض نم نينثتسم اونوكي نأ زوجي الو ءاونثتسا كلذلف ؛هبذكي مل

 هنم ئثتسم وه :لاقي ال .ذاسفلا نيب وهو «نيصلخملا هللا دابع موكل ؛اورضحتي مل مهنكل ءبذك نميف نيج ردنم

 ذإ ؛هجوب اذه ىلإ ةحاح الو ءاورضحي مل ءالؤه ريغ نم نيصلحملا هللا دابع نكل :ىعملا ريصي هنأل ؛اعطقنم ءانثتسا

 (لمحلا ةيشاح) .مالكلا مظن دسفي هب

 ىلعف "خإ وه ليقو" :هلوقو .ةمجعلاو ةيملعلل ؛فرصنم ريغ هنأل ؛ءابلاب رورحب درفم وه اذه ىلعف :2إ سايلإ وه

 ةيشاح) .نيسايلإ ىلع اوعمجو «ابيلغت سايلإ هموق نم دحاو لك يمسف ءملاس ركذم عمج هنأل ؛ءابلاب رورحب وه اذه

 نوكيف «نالوصفم فحصملا يف امهفأل ؛"نيساي" ىلإ "لآ" ةفاضإب يأ "نيساي لآ :ةءارق ىلعو" :هلوقو (لمجلا

 .سايلإ "لآلا"ب دارملا يأ "لإ سايلإ هب دارملا" :هلوقو (نايبلا حور) .سايلإ سفن وه لآلاو «سايلإ ابأ نيساي

 الو «ةيملعلا نم هتاف امل اربح ؛ماللاب هفيرعت بجو نين وأ عمج اذإ ملعلا نأ :ةاحنلا دنع ررقملا :ليق نإف :نوبلهملا

 حرش يف شيعي نبا هلاق ام. ضراعم وه :انلق ءبجاحلا نبال "لصفملا" حرش يف امك «هريغو بيلغتلا نيب هيف قرف

 ىلع رهاقلا دبع هراتخاو ءنوكرك نوديز : وحن «ةركنلاب هفصوو ؛عمجلاو ةينثتلا دعب ةركن هلامعتسا زوجي :"لصفملا"

 (نيلامكلا ريسفت) .يحافخلا هركذ اذك ؛فيرعتلل "سايلإ" مال لعجي مل نم ىلع كلذ دري امنإ هنأ

 ؛ةينايرسلا ةغل يف نونلاو ءايلاو «سايلإ وه "نيساي" :ليقو .هسفن هلآو سايلإ بأ وه "نيساي" نإف :اضيأ سايلإ
 فرلظلا نأ ىلإ ةراشإ "ركذا" رسفملا ردق :هانيجن ذإ ركذا (نيلامكلا ريسفت) .نوراهو ىسوم لآك ءمحقم لآلاو

 لبق لوسر هنأ عم ءالوسر نكي مل ةاجنلا لبق هنأ مهوي هنأل ؛"نيلسرملا" :هلوقب اقلعتم هلعجي ملو ,فوذحم قلعتم

 (يواصلا ةيشاح) .اهدعبو ةاجنلا



 تافاصلا ةروس ١584 نورشعلاو ثلاغلا ءرجلا

 تقو يأ 2 َنيِحِبَصُم مكر افسأ يف مهزانمو ا ىلع يأ ِمِييَلَع َنوُرِمَتْل ُدُمَتَل ْرْنِإَو

 ربتعتف مهي لح ام ,ةكم لهأ اي 2) توقعت القأ ليلو .راهنلاب ٍنيعي ءحابصلا

 ةنيفسلا 22: ٍنوُحَمَمْلا ِكلْفْلا ىلِإ بره َىَبأ ْذِإ () َنيِلَسْرُمْلآ َنِمَل َسْنوُي َّنِإَو ؟هب
 بكرف ءهب مهدعو يذلا باذعلا ممب لزني مل امل هموق بضاغ نيح «ةءولمملا

 هرهظت ءهديس نم قبآ دبع انه :نوحالملا لاقف ,رحبلا ةحل يف تفقوف ةنيفسلا

 ,ةعرقلاب نيبولغملا ,2) َنيِضَحَدُمْلا َنِم َناكَف ةنيفسلا لهأ عراق َمَهاَسَف .ةعرقلا

 00 1 1 ز ز ز ز زا 00 20 ملم َوهَو هعلتبا ٌُثوُحلا ُهَمَقَتلاَف .رحبلا ُْق هوقلأف

 نم اهدنع ىفختساف «سايلإ اهيلع لزن يلا زوجعلا نبا وهو ءىم نبا وهو «نونلا وذ وه سنوي :لإ سنوي نإو
 ردقت ةمارك هنع رخدت الو «هسناوتو اهسفنب همدخت سنوي مأ تناكو ءعضري يبص سنويو «رهشأ ةتس هموق

 اموي رشع ةعبرأ دعب يبصلا ىلإ سايلإ ءاجف ءاهدلو اهلل ييحي هلعل اهل هللا وعدي نأ هتلأسف ؛هتدجو ئح لابخلا يف

 لهأ ىلإ سنوي هللا لسرأو الكل سايلإ ةوعدب ىم نب سنوي هللا ايحأف «هللا اعدو ىلصو أضوتف «هتوم نم تضم

 (لمجلا ةيشاح) .مانصألا نودبعي اوناكو «لصوملا ضرأ نم ىونين
 ءديسلا نم بورحلا لصألا يف قابإلاو «حتف هباب "قبأ" :هلوقو .هريظن مدقت امك "ركذا" :هريدقت فوذحم فرظ :قبأ ذإ

 (يواصلا ةيشاح) .هديس نم دبعلا قابإب هبر نذإ ريغب هجورحخ هبشف «ةيحيرصت ةراعتسا سنوي بوره ىلع هقالطإو

 نأ لمتحيو «ترفاسو تبقاعك ةكراشم الف ءاهاب ىلع تسيل ةلعافملاف ,مهيلع بضغ يأ :خإ بضاغ نيح

 (يحركلا ريسفت) .رمألا لوأ يف اونمؤي مل نيح هوبضاغو هموق بضاغ يأ «ةكراشملا نم اياب ىلع نوكت

 بوكر ف «بذك هيلع رهظ نم لك نولتقي اوناك مهنأل ؛هولتق مهنيب يقب نإ هنأ هنظل ؛هنم داهتجاب يأ :ةنيفسلا بكرف

 راظننا هل ىلوألاف :«لوألا هتفلات ىلع توحلا نطب يف هسيحب هتذنحاؤمو «ةريبك الو ةريغص ال هبرل ةيصعم سبل ةنيفسلا

 .ى اعت هللاب ذايعلاو «ةديقعلا يف رضي اهداقتعا رحأ لاوقأ كانهو ,ماقملا قيقحت يف باوصلا وه اذه «ىلاعت هللا نم نذإلا

 (لمجلا ةيشاح) .ةلجدلا رحب رحبلا نم دارملاو هطسوو همظعم يأ :رحبلا ةحجل يف (يواصلا ةيشاح)

 (لمجلا ةيشاح) .ةلجدب كلذ ناك و ءرست مل بنذم وأ قبآ اهيف ناك اذإ ةنيفسلا نأ مداع نم ناك و :نوحاللملا لاقف

 ماقم نم هطوقسل ؛بولغملل ريعتساف ,ةقلزع. عقاولا يأ - ماللا حتفب - قّلزملا ضحدملا لصأو :ةعرقلاب نيبولغملا

 (نيلامكلا ريسفت) .رحبلا يف هسفن ة3ع ىقلأ هنأ يرشخمزلاو يوغبلا هركذ يذلاو .رحبلا يف هوقلأف ءرفظلا



 تافاصلا ةروس ١/0 نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 راق هيو نمت ةلي عقلا ةيرك و سلا كل ناضل نس ةيلص مقار اع كنا لأ لا مخ

 َتنأ آلإ هلإ آلإ» :توحلا نطب يف ًاريثك هلوقب نيركاذلا 29 َنيِحَبَسُمْلا َنِم ناك هنأ

 نطب راصل ) نونعُتي روي ىإإ ءهيِطَب قبلا .©نيملاظلا َنِم تنك ين كناحبس

 ضرألا هجوب ٍءآَرَعْلاِب توحلا نطب نم هانيقلأ ُهَنْدَّبَتَف .ةمايقلا موي ىلإ هل اربق توحلا

 َوهَو مويب نيعرأ يَ نيرشع وأ مايأ ةعبس وأ ةثالث دعب وأ هموي نم لحاسلاب يأ

 . . عرقلا يهو /) ٍنيِطَفَي نم ةَرَجَّش ِهَيَلع انَتبْنَأَو .طعمملا خرفلاك ليلع 2 ٌميِقَس
 يف هرمع ةدم :ليقو .توحلا نطب يف ةمئال اذ راص وأ هيلع مالي ام ىتأ :مالأ :"سوماقلا" يف :خلإ امب تآ يأ

 اذإف لحجر كرحف «تام دق هنأ نظ هنطب يف رقتسا امل هنأ لقن .نطبلا يف وأ ءاحرلاب نيلصملا نم :ليقو .ءاحرلا

 (نيلامكلا ريسفت) .روهشملا وهو ءريبج نب ديعس نع لقن باتكلا يف امو .هنطب يف وهو ىلصو ماقف ءيح وه
 راصل" :حراشلا لوقل برقأ يناثلاو .اتيم هنطب يف ىقبيف تومي نأب :ليقو .ةايحلا ىلع قاب وهو :ليق :هل اربق

 (لمجلا ةيشاح) .تيملل ربقلا نأل ؛"هل اربق توحلا نطب

 ؛ةللظملا راجشألاو ءانبلا نع يلاخلا ءاضفلا هب يمس ؛يرعتلا نم وهو ؛ةرتس ال ناكم :- ادودمم -- ءارعلا :ءارعلاب

 ةيلاخلا ضرألا :ءارعلاو ءنميلا ضرأب وأ ةلجد بناج ىلع :ضرألا هجوب (نايبلا حور) .هلهأ رتسي امع هيرعتل
 (نيلامكلا ريسفت) .يبعشلا نع يور اذك«ةيشع هاقلأو ىحض هطقثلا ءلحاسلاب يأ ءرجشلاو تابنلا نع

 رسفملا هركذ امو «ةيشع هذبنو ىحض همقتلاف يأ :هموي نم (نيلامكلا ريسفت) .لتاقمو ةداتق نع يور امك :لحاسلاب
 (يواصلا ةيشاح) .يدسلل سماخلاو ءكاحضلل عبارلاو ءءاطعل ثلاثلاو «لتاقمل يناثلاو «يبعشلل لوألا «لاوقأ ةسمخ

 هلصأ -ةروسكملا ةلمهملا نيعلاو «ةددشملا ةيناثلا ميملا حتفو ىلوألا ميملا مضب- طعمملا رياطلا دلو :خرفلاك

 (نيلامكلا ريسفت) .طعمملاك طقاست :رعشلا طعنما :"سوماقلا" يف .رعش هيلع سيل يأ -نونلابح طعنملا

 .طقاست رعشلا طعتما :"سوماقلا" ف .شيرو رعش هيلع سيل ام :طعمملا

 فالخ ىلع قاسب يهو «نيطقي وهف اهل قاس ال ةرجش لك :ريبج نب ديعس نعو «رثكألا ىلع :عرقلا وهو
 ءادادتماو اتابن راجشألا ع رسأ هنأو ءهدنع عمتجي ال بابذلا نأ هتدئافو ءقاس هل نوكي ال نأ اهيف ةداعلا نإف ؛ةداعلا

 هنأل ؛كلذب صح :عرقلا وهو (نيلامكلا ريسفت) .اذحب هللا فطلف ءاديدش ىذأ بابذلا هيذؤي هدلح ةقرل ناكو

 :ليقو .نيطقيلا ريسفت يف لاوقأ دحأ رسفملا هركذ امو .بابذلا هولعي ال «قرولا ريبك «سململا نيل ءلظلا دراب

 (يواصلا ةيشاح) .هرامث ىلع رطفأو «هناصغأب لظتساو ءهقروب ىطغت «زوملا ةرجش :ليقو .نيتلا ةرجش تناك



 تافاصلا ةروس واو نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ًاحابص ةلعو هيتأت تناكو .هل ةزجعم عرقلا يف ةداعلا فالخ ىلع قاسب يهو هلظت
 ىونين"ب موق ىلإ -هلبقك - كلذ دعب َهَنلَسَرَآَو .يوق ىح اهنبل نم برشي ءءاسمو 1 ا 8 1 : ا 5 1

 2 ع ع ثيرشا © ىي# و

 .افلأ نيعبس وأ نيثالث وأ نيرشع )9 تروَديِزَي لبو ف لأ ِةَنأِم لإ لصوملا ضرأ نم
 60 ٍنيِح ىإ مهام. نيعتمم مهانيقبأ مُهْعتمَف هب نيدوعوملا باذعلا ةنياعم دنع أوُمَماَعَف

 مهمعزب ُتاَتَبْلَا َكَبَرلَ مه افيو كف رانك ربختسا ٌمِهِتفَتَسآَف .هيف مطاحآ يضقنت

 َةَحبلَمْلا اَنقَلَح ْمَأ ؟ءانبألاب نوصتخيف 2 َوُئَبْلا ْمُهَلَو هللا تانب ةكئالملا نأ
 رلا رباا ل : ت0 د رس سا 0 50 5 و - و 0

 ترولوقَيل مهذك جهكفإ نم مجنإ آلأ ؟كلذ نولوقيف انقلخ 29 تروُدهش ّمهَو اًمَنِإ
 ةزمه لا حتفب ىقَّطَصُأ .هيف 29 َنوُب ذك َمُجنإَو هللا تانب ةكئالملا إذ 6

 ام 229 َنينَبْلا ىلع ِتاََبلآ راتخا يأ «تفذحف لصولا ةزم* نع امتي ن ئعغتساو ,ماهفتسالل

 يس اس وقفا

 -لاذلا يف ءاتلا ماغدإب- 2 نو ٍِكَقَأ ؟دسافلا مكحلا اذه 2و َنوُبُكَح فيك رول
 نوركذت الف نوركفتت ال

 «فنصملا هراتخاو «مهيلإ ناث لاسرإ دارملا :ليقو .توحلا ماقتلا ىلع قباسلا هلاسرإ دارملا :ليق :هلبقك كلذ دعب

 اوصلخأو ءاصوصخم اناكي هب دارملا نوكي نأ الإ ,ناث لاسرإ ىلع هلمح نع ىبأي "اونمآف" :مظنلا يف هلوق نكل

 ءارفلاو يبلكلاو لتاقم نع لقن اذك "لب" نعم. "وأ" نأ يعي :خإ لب وأ (نيلامكلا ريسفت) .هوددح وأ ناعإلا

 مه :لاق مهيلإ رظن اذإ رظانلا يأر يف "نوديزي وأ" :ليقو «ئرقو واولا نعم. اهنأ :سابع نبا نعو «ةديبع يبأو
 وأ :سابع نبا نع لقنو ءاعوفرم بعك نب يبأ نع يذمرتلا هاور :نيرشع (نيلامكلا ريسفت) .رثكأ وأ فلأ ةئام
 (نيلامكلا ريسفت) .ريبج نب ديعس نع يور امك ءافلأ نيعبس وأ :نسحلا نع يكحو «نيثالث

 ىلع :"لمجلا" يفو (يواضيبلا ريسفت) .ةبترملا هذه اوغلبي نأ مهنم اعضو مهسنج مساب مهركذ :ةكئالملا نإ
 يأ ئسألاب :ةخسن يفو :ءانبألاب نوصتخيف .مهراتتسا يأ مهنانتجال ؛ةنج ةكئالملا تيم يأ "مهفانتحال" :هلوق

 ريغ «ىلاعت هتهج نم فانئتسا :خلإ مهفإ الأ (ريسي رييغتب يواصلا ةيشاح) .روكذلا وهو «عفرألاو فرشألاب
 ءارتفالاو حيرصلا كفإلا الإ هانبم سيل هنأ نايبب ,دسافلا مهبهذم لاطباإل قوسم «ءاتفتسالاب رمألا تحت لحخاد

 نم مكل رقتساو تبث ءيش يأ يأ :خلإ مكلام (لمجلا ةيشاح) .هتهبش وأ ليلد مه نوكي نأ ريغ نم «حيبقلا
 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعتو هناحبس هلل مكمعز يف نيسنحلا سخأ نوتبثت ثيح «رئاجلا مكحلا اذهب مكمكح



 تافاصلا ةروس وة نورشعلاو ثلاثلا ءزججلا

 .ادلو هلل نأ ةحضاو ةجح 2: ريق ترَطلُس يل مَ .دلولا نع هّرنم ىلاعتو هناحبس هنأ

 أولَعَجَو .كللذ مكلوق يف َنيِقِدَص تدك نإ هيف كلذ نورأف ,ةاروتلا مكتب أوُنأَف

 :مهطوقب اًبَسُك راصبألا نع مهفانتحال ؛ةكئالملا يأ َدَنَلآ َنّيَبَو ىلاعت ءُهَتَيَب نوكر شملا يأ اننا ع 5 5 م ومر ف“ تم 7

 .اهيف نوبذعي «رانلا 2 َنوُرَصَحُمَل كلذ يلئاق يأ ِمُمْ مج نجا ِتَملَع َدَقْل آو هللا تانب ام
 باذعلا يف يأ رافكلا م مهو

 يأ 2: نيصلحملا هّللا دابع لإ .ادلو هلل نأب و َيَع هل اهي ردت هللا دحتس

 0 ا مل ءالؤه هفصي امع هللا اي يأ «عطقنم ءانثتسا «نينمؤملا

 نم تافتلا :هنيب اولعجو (كرادملا ريسفت) .هللا تانب ةكئالملا نأب ءامسلا نم مكيلع تلزن ةجح يأ :نيبم ناطلس

 ؛انج اومس :ةكئالملا يأ (يواصلا ةيشاح) .هباطخل الهأ اوسيلو هللا ةمحر نم نوديعب مهنأ ىلإ ةراشإ ةبيغلل باطخلا
 «ةرهاصملا بسنلاب دارملاو «نجلا امي دارملا وأ «ةداتقو دهاحجم نع لقن اذك ءاهنع مهراتتسا يأ راصبألا نع مهفانتحال

 (نيلامكلا ريسفت) .نحلا تارس تانب :اولاق ؟مهتاهمأ نمف :ركب وبأ لاقف «هللا تائب ةكئالملا نأ شيرق معز هنأ يور

 (كرادملا ريسفت) .ةكئالملا هل تدلوف «نحلا نم جوزت هللا نإ :اولاق وأ «هتانب مهأ مهمعز وهو :خلإ ابسن

 مهومتلعجو مهومتمظع نيذلا ةكئالملا ءالؤه :ليق هنأك .مهبيذكتو مهتيكبت يف ةدايز هذه 2 تملع دقلو

 (يواصلا ةيشاح) .ديبأتلا ليبس ىلع مكبيذعتب نومكحيو ءمكرمأ هيلإ لوؤي امو «مكلاحب ملعأ هللا تانب

 دقلو :ليق هنأكف ءمهل مهبيذكت دعب نوكرشملا هب هفصو امع ىلاعت هلل هيزنت ةكئالملا مالك نم اذه :هللا ناحبس
 نيصلحملا هللا دابع نكل .هب "نوفصي امع هللا ناحبس" :هلوقو .كلذ مهلوقب نوبذعمل نيكرشملا نأ ةكئالملا تملع

 نيصلحملا ةءاربل قيقحتو ليلعت "نودبعت امو مكنإف" :هلوقو .فصولا اذه نم ءآرب - مهتلمج نم نحن - نيذلا
 (يواصلا ةيشاح) .مهئاوغإ نع مهزجع نايبب

 ءعطقنم هنأ :اهدحأ هوجو ءانثتسالا اذه يف "نيصلحملا هللا دابع الإ" :هلوق :"نيمسسلا" قو :خلإ نوهزني مهنإف

 نكل يأ ,"نوفصي" لعاف هنأ :ياثلا .هللا دابع الإ ابسن ةنجلا نيبو هنيب اولعج يأ :"اولعج" لعاف امإ هنم ئثتسملاو

 نركتف اذه :نعوب نوعان هللا ذاع نكل يآ ؛"نورضخ" ينص انآ ةاعلاقلا  لاعت هن قلي: اهرهن وفضي هللا ةانغ

 واو نم ىئتسم :لاق هنأل ؛الصتم ءانثتسا نوكي نأ زوجي هنأ ءاقبلا يبأ مالك رهاظو .ةضرتعم حيبستلا ةلمج

 لصستم امهيف نيلوألا نيهجولا نأ ةرابعلا هذه 0 ءالصفنم نوكي نأ زوجيو «"نورضحم" وأ "اولعج'
 ةندملا نيبو هللا نيب لعجي مل نم لكو «ءالؤه مهنم نئتسا مث ءسانلا لعجو :ليق هنأك «ديعبب سيلو «لصفنم ال
 (لمجلا ةيشاح) فل رتعلا موغا نطلع لبا تقع وهذ انجبت



 تافاصلا ةروس ١ نو نورشعلاو ثلاغلا ءرجلا

 قلعتم "هيلع"و ءمكدوبعم ىلع يأ ِهَيَلَع َرّثنَأآَم .مانصألا نم( نوب اَمَو دكْنِإَ

 لاق .ىلاعت هللا ملع يف (2) مجبل ٍلاَص وه ْنَم الإ اد أ يأ © نييتبفب :هلوقب

 ةتناومسلا يف (2 موُلَعُم ماَقَم هَل لإ ٌدحأ ةكئالملا رشعم اآًنِم اَمَو 2 يبلل ليربح

 يف انمادقأ عج) َنوُفاَّصلأ ٌنَحَتَل اَنِإَو .هزواحتي ال هيف - ىلاعتو هناحبس - هللا دبعي

 نم ةففخم نإَو .هب قيلي ال امع هللا نوهّرنملا (©) َنوُحَبَسْلا ُنَحَمَل اَذِإَو .ةالصلا

 0 م ل ا ا 22 َنوُلوَقَيَل ةكم رافك يأ أوُناَك ةليقثلا

 يذلاو «لوقلا اذمي نولئاقلا اهيأ مكنإف :ئيعملاو ؛"نودبعت ام"ل "هيلع" يف ريمضلا نأ ىلإ ريشي :ي :مكدوبعم ىلع يأ

 يف ريمضلا :ليقو .ىلاعت هملع يف «رانلا باحصأ الإ ادحأ نيلضم. مانصألا ةدابع ىلع متنأ ام «مانصألا نم نودبعت

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت هملع ف رانلا باحصأ الإ هللا ىلع ادحأ نولضي متسل :ىيعملاو «ىلاعت هلل "هيلع"

 («"هتعيضو لحجر لك"لك «ربخلا دسم داس "نودبعت ام" :ليقو .ءاليتسالا نيعم هنمضتل ؛"نينتاف'اب قلعتم :هيلعو

 هب حرص امك ."نودبعت امال اذه ىلع "هيلع" ريمضو هيلع متنأ ام :لاقف أدتبا مث «ءانرق مكتحلاو مكنإ يأ

 ,"ادحأ" :هلوقب رسفملا هردق ,فوذحم هلوعفم :نيئتافب (نيلامكلا ريسفت) .هلل نوكي نأ زاجو ءيضاقلاو يرشخمزلا

 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا ملع يف ةواقش هل تقبس نم الإ ادحأ نيدسفم متسل مكدوبعم عم مكنإ :يعملاو

 ماقم هل الإ دحأ انم سيل :ىعملاو مقدبع ىلع ادر «ةيدوبعلاب ةكئالملا فارتعا نع ةياكح اذه :خلإ انم امو

 هيلعو الإ ربش عضوم تاوامسلا يف ام" :سابع نبا لاق .هب ىلاعت هللا انرمأي ام لاثتماو ةدابعلاو ةفرعملا يف مولعم

 لاقف «ليربج رخأتف «ىهتنملا ةردس دنع ص هللا لوسرو تلزن تايآ ثالث هذه نإ :ليق ."حبسيو يلصي كلم

 :ةكئالملا نع ةياكح ىلاعت هللا لزنأو .اذه هناكم نع مدقتأ نأ عيطتسأ ام :ليربج لاقف ؟ئقرافت انههأ :25ُ يبلا

 (يواصلا ةيشاح) .تايآلا ..."مولعم ماقم هل الإ انم امو"
 الإ" :هلوق نم ةلمجلا ربخلاو ءأدتبم وه فوذحم فوصومل ةفص "انم" نأ :امهدحأ ؛ناهجو هيف :خلإ هل الإ انم امو

 فوذحم أدتبملا نأ :يناثلاو .حيصف ديج "نم" عم أدتبلا فذحو «ماقم هل الإ انم دحأ ام :هريدقت ."مولعم ماقم هل

 ماقم هل الإ دحأ انم امو :ريدقتلاو «مدقتملا راحلا وه اذه ىلع ربخلاو ءاهفوصوم فذح ةفص "ماقم هل الإ" و ءاضيأ

 نأ ول :لو يبلا ةئعب لبق لوقت تناك اشيرق نأ نيعملاو ةقراق ماللاو يأ :حلإ نم ةففخم (لمحلا ةيشاح) .مولعم
 نيل ْمِهِناَمْئَأ َدَهَح هَل اوُمَسقَأَو :ىلاعت هلوق ريظن اذهو .ىلاعت هلل ةدابعلا انصلخأل نيلوألا تاك شاع

 (يواصلا ةيشاح) .(40 :رطاف) 4ِمَمَأْلا ىَدْحِإْنِم ىَدْهَأَنْنوُكيَ ٌريِذَن ْمُهَءاَج



 تافاصلا ةروس ١/4 نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 هّللأ َداَبِع اَنْكَل .نييضاملا ممألا ا يأ 2 َنيلوألآ نم + اباتك اكيذ ادن نأ ْوَل
 م و ص

 وهو ويلا يللا باتكلاب 0 هب أوُرفكَف :ىلاعت لاق .هل ةدابعلا < © نيِصلحُمْلا

 ٌتقَبَس ٌَدَقَلَو .مهرفك ةبفاع 2 2: َنوُملَعَي فّوَسَف بتكلا كلت نم د نارقلا

 معي وق يه وأ ”يلسرو ١ انأ نبلغأل" :يهو 57 نيلَس ريتال دو

 لَّوَتَف يا وعلا 00
 مهب لزن اذإ مهَّرِصْبَأَو .مهملاتقب هيف رمؤت )ا ٍنيِح ْقَح 01 و 0 1

 ل مهتحاسب لْزَن اذِإَف ع َنوُلِجَعَتَسَي ابا َذَعِبفَأ 8 ىلاعت لاق

 ا 5
- 

1 1 

 اهصاصتخاو «ريثكلاو ليلقلا معي ةغللا يف ةملكلاو ,”"يلسرو انأ نبلغأل" ةملكلا يهو :انتملك تقبس دقلو

 مهل مهفإ' :هلوق يه ةملكلا وأ ؟تاملك اهنأ عم «ةملك اهاّمس مل هنأ مهوتي الف ءيوحن حالطصا درفملاب

 نوملعي فوسق" :هلوقب رافكلا ىلاعت هللا دده امل هنأ ةبشانملا هحجو :خلإ تقبس (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ نوروصنملا

 يف لاقو ."خلإ نيلسرملا اندابعل انتملك تقبس دقلو" :لاقف «لوسرلا بلق يوقي امم هفدرأ «”"مهرفك ةبقاع

 ةدرفم ةدحاو ةملك مكح يف تناك دحاو نيعم يف تمظتنا امل األ ؛تاملك يهو ةملك اهامس امنإو :"كرادملا"

 .ةرخآلا يف مهيلع مهولعو ايندلا يف لاتقلا محالمو جاجحلا ماقم يف مهودع ىلع مهولعب دعوملا دارملاو

 ضعب ف ناطيشلا بزح ةبلغ دهوش دق هنأ وهو ردقم لاؤس باوح ىلإ اذمي راشأ :مهنم ضعب رصتني مل نإو
 ,مدعلاب ليلقلا قحليو ؛لكلا مكح رثكألل ىطعي دقف «بلاغلا رابتعاب يأ "نوبلاغ" :هلوقف ."دحأ”لك دهاشملا

 «فنصملا خيشلا هيلع ىرج ام وهو «لآملا ةظحالمو لاحلا ةبقاع رابتعاب يأ "نوبلاغ" نيعم :باوجلا يف لاقي وأ

 (لمجلا ةيشاح) .ءازهتسالاو تابثلا ىلع ةلالدلا نم نيدعولا يف امك ؛لوألا باوجلا ىلع يواضيبلا رصتقاو
 تنأو «كنم مقتنأ فوس :لوقت امك «هماقم ماقملا سيل ذإ ؛ديعبتلل ال ديعولل انه "فوس" :خلإ نورصبي فوسف

 - رادلا ءانفو «ةينبألا نع يلاخلا ءانفلا :ةحاسلا :"خيشلا نبا يشاوح" يف :مهتحاسب (لمجلا ةيشاح) .ماقتنالل ئيهتم



 تافاصلا ةروس 5357 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 احابص سب َءآَسَف "موقلا نع ةحاسلا ركذب يفتكت برعلا" :ءارفلا لاق .مهئانفب

 ٌرِصِبَأَوا (22) نيج ٌّقَح مُهَنَع َلَوَتَو .رمضملا ماقم رهاظلا ةماقإ هيف ج) َنيِرَدُملآ ٌحاَبَص

 ةّرهْلا تبر َكَيَر َنَحَبُس .و هل ةيلستو مهديدهتل ًاديكأت رّرك () توُرِصَبُيَفْوَسَف
 هللا نع نيغلبملا © َتيَسَرُمْلآ ىلَع ْهََلَسَو .ادلو هل نأب

 .نيرفاكلا كالهو مهرصن ىلع /2) َيِمَلَعْلا تر هن ُدَمَحْلآَو .عئارشلاو ديحوتلا

1 

 2) َتروُفِصَي اَمَع ةبلغلا

 :"بيطخلا" يفو ."حورلا" نم ؛مقرضحو مهيرقو مهئانفب :ئعملاو .اهحلاصمل ادعم ءاهبناوج نم دتما ام : -رسكلابس -
 .ةتغب مهئانفب خانأف ؛مهيلع مجه شيجب باذعلا هبشف ؛موقلا نع ةحاسلا ركذب يفتكت برعلا :ءارفلا لاق

 ركذب يفتكت برعلا :ءارفلا لاق .رادلا دنع ةعساولا ةصرعلا األ ؛ةحاسلل ريسفت دملاو ءافلا رسكب :مهئانفب

 ريمض نأ ىلإ اذُي راشأ :خلإ احابص سئب (نيلامكلا ريسفت) .ممي باذعلا لزن اذإف :ئيعملاو «موقلا نع ةحاسلا

 ءاسف لصألاو :خلإ ةماقإ هيفو .لعاف ال صوصخم روكذملا نأو ءفوذحم زييمتلا نأو ءصوصحخنملا ىلإ دوعي "سئب"
 (نيلامكلا ريسفت) .هيف ةراغلا وأ صاخلا تقولا وأ مويلا حابصلا نم دارملا وأ ,مهحابص

 (كرادملا ريسفت) .ةكم حتف ىلإ وأ ءردب موي ىلإ وأ ءاهيف اولهمأ يلا ةدملا يهو «ةريسي ةدم ىلإ يأ :نيح ىتح

 اهإف لك هتيلستلو مهديدهتل ديكأت يأ ؛"'مهديدمت" ىلع افوطعم نوكيل ؛هتيلستو :لوقي نأ ىلوألا :هل ةيلستو
 هب اولخي الو هولوقي ا :لإ كبر ناحبس (لمحلا ةيشاح) .مدقت امم تملع دق

 نم وألا لايكملاب لاتكي نأ بحأ نم" :لاق -ههجو هللا مرك- بلاط يبأ نب يلع نع يور امل هنع اولفغي الو
 ىلع مالسو «نوفصي امع د بر كبر ناحبس :هسلحم نم ماق اذإ همالك رخآ نكيلف ةمايقلا موي رحألا

 ريغ دك هلل لوسر تعمس :لاق يردخلا ديعس يبأ نع "يطرقلا" يثو ."نيملاعلا بر هلل نيمدلا و( تلسرملا

 ىلع مالسو «ءنوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس" :فرصني نيح وأ ةالص رخآ يف لوقي «نيترم ال ةرم

 (لمجا ةيشاح) ."نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيلسرملا

 (يواضيبلا ريسفت) .هزعأ نمل وأ «ىلاعت هل الإ ةزع ال ذإ ؛هب اهصاصتخال ؛ةزعلا ىلإ برلا ةفاضإ :ةزعلا بر

 هصاصتخال ؛قدص بحاص :لوقت امك «ةزعلا يذ :ليق هنأك ءامب هصاصتخال ةزعلا ىلإ برلا فيضأ :ةزعلا بر

 اب دقعني لوألا ىلعف «نيميلا ةلأسم نيلوقلا ىلع بترتيو ءهقلخ نيب ةنئاكلا ةقولحخملا ةزعلا دارملا :ليقو .هب

 (نيمسلا ريسفت) .نيميلا امب دقعني ال هنإف ؛يناثلا فالخب .هتافص نم ةفص اهأل ؛نيميلا



 ص ةروس 5 نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 ةيأ نونامثو نامت وأ تس ىهو ةيكم ص ةروس

 اذه باوجو ,فرشلا وأ نايبلا يأ 2: ركّذلآ ىذ نا قلو هب هدارع. ملعأ هللا ص
 سابع نبا نع يوراأ اذك

 نم أوُرفك َنيِذْلا ٍلَب .ةهلآلا دّدعت نم ةكم رافك لاق امك رمألا ام يأ ءفوذحم 0

 000 ا 2: قاَقِشَو نامبإلا نع ربكتو ةيممح َةَرَع ىف ةكم لهأ

 مسقلا هعبتأ مث ءزاجعإلا ىلع هيبنتلاو يدحتلا ليبس ىلع مجعملا فورح نم فرحلا اذه ركذ :خلإ نآرقلاو ص

 .زجعم ٌمالكل هنإ -فرشلا يذ يأ- ركذلا يذ نآرقلاو :لاق هنأك هيلع يدحتلا ةلالدل ؛باوحلا فوذحم

 ىلا ةروسلا هذه يأ "ص" هذه :لاق هنأك «ةروسلل مسا هنأ ىلع فودذحم أدتبم ربخ "ص" نوكي نأ زوجيو

 كلذكو «هللاو ءاخسلاب روهشملا وه اذه ديرت «هللاو متاح اذه :لوقت امك ءركذلا يذ نآرقلاو ءبرعلا تزجعأ

 (كرادملا ريسفت) .زجعم مالكل هنإ ركذلا يذ نآرقلاو داصب تمسقأ :لاق هنأك امب مسقأ اذإ

 :ءارفلا لاقو «ءارفلا ريغ نويفوكلاو جاحزلا هلاق ءقحل كلذ نإ :هلوق هنإ :اهدحأ ,ةريثك لاوقأ هيف :خإ باوجو'

 ,"انكلهأ مكل" لصألاو ,"انكلهأ مك" :هلوق هنإ :يناثلا ."نآرقلاو" :هلوق نع ادح هريخأتل ؛اميقتسم هدحن ال

 بلعث هلاق ؛مالكلا لاط امل "سمشلاو" :هلوق دعب "اهاكز نم حلفأ دق" :هلوق يف تفذح امك ماللا تفذحف

 نآرقلاو :ئععملا نأل ؛"ص" :هلوق هنإ :عبارلا .شفحألا هلاق "لسرلا بذك الإ لك نإ" :هلوق هنإ :ثلاثلا .ءارفلاو

 فرحلا اذه نأو ءمسقلا باوج ميدقت زاوج ىلع امهنم ءانب اذهو ءاضيأ بلعثو ءارفلا هلاق ,دمحم قدص دقل

 :يفوحلا لاقف «هريدقت يف اوفلتخاو .فوذحم هنأ :سماخلا .فيعض امهالكو ءاهيلع لاد وه ةلمج نم عطتقم

 :خيشلاو ءزجعمل هنإ :يرشخمزلاو ءنومعزت امك رمألا ام :ةيطع نبا هردقو ؛هوحنو قحلا مكءاج دقل :هريدقت

 (لمجلا ةيشاح) ."نيلسرملا نمل كنإ ميكحلا نآرقلاو سي" ريظن هنأل :لاق «نيلسرلا نمل كنإ
 :هانعمو ."ص'" وه هلبق ام هباوح :ليقو «"زجعمل هنإ' فوذحملا باوجلا :ليقو .هدعب ام هيلع لد :خلإ رمألا ام

 يفنب ناعذإلا بوجو نم مالكلا هنمضتي امع بارضإلا :اورفك نيذلا لب (نيلامكلا ريسفت) .هلوسرو هللا قدص
 (نيلامكلا ريسفت) .نودناعي لب نورقي ال رافكلاو ءانلق امك رمألا :ليق هنأك «نآرقلا زاجعإب وأ ةهلآلا ددعت

 (نيلامكلا ريسفت) .ةفنألا :ةيمحلاو «ةيمح وأ ربكت نم هعبتي ام دارملا لب «ةزعلا ةقيقح دارملا سيل هنأ ديري :خلإ ربكتو ةيمح

 يف" :ئرقو .امهمقافتو امقدش ىلع ةلالدلل ؛"قاقش"و "ةزع" يف ريكنتلاو .هلوسرلو هلل فالح يأ :قاقشو

 (كرادملا ريسفت) .قحلا عابتاو رظنلا نم مهيلع بحي امع ةلفغ يف يأ «"ةرغ



 ص ةروس ١ ا/ا/ نورشعلاو ثلاغلا ءزجلا

 نيح نيحلا ا 5 يو مهي باذعلا لوزن نيح ْأوَّداَنَف ةيضاملا

 بل رهم ال نأ لاحلاو اوثاغتسا ئأ "| ودان" لعاف نم لاح ةلمجلاو 5 ءاتلاو «رارف

 دص

 نم لوسر حجم ٌرْذنُم مُهَءآَج نأ ْاَوُيِحَحَو .ةكم رافك مهي ربتعا امو ءأجنم الو

 عضو هيف َنوروَكلآ لاو ل5 يبل وهو «ثعبلا دعب رانلاب مهفوخي مهرذني مهسفنأ

 لاق ثيح يا هل © ٌباَّذك رِحَس اًَذدَه رمضملا عضوم رهاظلا

 ْءَىَشَل اًَذَه َّنِإ ؟دحاو هلإ مهلك قلخلا عسي فيك يأ "هللا الإ هلإ ال" :اولوق مه

 د 1 ا ا ا وو امل جو ا ا قل ا 1 ا بيجع (ج) ٌباَجَع
 بجعلا يف غيلب

 ديكأتلل ثينأتلا ءات اهيلع تديز «"سيل"ب ةهبشملا "تال" يف "ال"و .ةاحب تقو تقولا سيلو :خلإ نيح تالو

 ؛ىنععملا ةدايز ىلع لدت فورحلا ةدايز نإف ؛يفنلا ئيعم ديكأتل وأ «ةظفل وأ ةملك اهوكل ؛اهيف ثينأتلا ديكأتل يأ

 "ال" يه :نويوحنلا لاقو «نميلا لهأ ةغلب "سيل" ئيعمب "تال"و :"بيطخلا" يفو .هتيشاحو "يواضيبلا" يف اذه

 .تمثو مثو ءتبرو بر :مهلوقك «ءاتلا اهيف تديز
 لاقو .ليلخلاو هيوبيس نع يكح اذك .ءفوذحم اهمساو "سيل"ب ةهبشملا يه "ال" نأ ديري :خلإ نيحلا سيل

 لعفلل ةيفان :ليقو .مهل صانم نيح الو :تلق كنأك ءاك بوصنم هدعب امو «ءسنجلل ةيفانلا "ال" اه د

 توفلا وهو :صوني صان ردصم -"لاعملا" يف اذك- صانملاو .صانم نيح ىرأ ال يأ هرامضإب بصنلاو «ردقملا
 ةدايز نإف ؟يفنلا ئعم ديكأتل ؛"مثو بر" ىلع دازي امك «ةدئاز ءاتلاو ءأجلملا :صانملا :"سوماقلا" يفو .رحأتلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .نيعملا ةدايزل ظفللا

 (يواصلا ةيشاح) .هنم بجعتيف «لقعلا قوط نع اجرا ارمأ مهسنج نم لوسر ءيحب اولعج يأ :خلإ اوبجعو

 .قوسفلاو رفكلا يف نولغوتملا الإ نولوقي ام لثم ىلع رساجتي ال هنأب اناذيإو مهيلع ابضغ يأ :رهاظلا عضو هيف
 هلإ مهيف فرصتلا ىلع ردقيو عيمدلا ملعي فيك يأ ,يبجعت ماهفتسالا :خلإ ةهشآلا لعجأ (دوعسلا يبأ ريسفت)

 ززعت ةدحو هتدحو لب «ةلق نم ال دحاو هنأ اوملعي لو ؛ثداحلا ىلع متدقلا مهسايق بجعلا اذه ببسو «دحاو

 .هلوطب هدنسم يف دمحأ هاور امك :خلإ اولوق مهل لاق (يواصلا ةيشاح) .هل ثداوحلا ةلثامم نع هللا هزنت «دارفناو

 (نيلامكلا ريسفت)



 ص ةروس 7 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا
 0 2ك 22 بص ريع

 2 يببلا نم رم هيف مهعامجسو «بلاط يبأ دنع مهعامتجا سلجم نم مُجِم جكام ذلَمْلا قلطناَو

 1 ىلع أوريَصآَو اوشما :ضعبل مهضعب لوقي يأ أوُسمآ نأ "هللا الإ هلإ ال :اولوق"
 عملا لصاحل نايب

 ةَلِمْلا ىف ادي اع ام .انم 2: ُداَرْي ءْىَتَل ديحوتلا نم روكذملا اًَدَه َّنِإ اًتدابع ىلع اوتبثا

 «نيتزمه ا قيقحتب لنْ لك ت َقَلَيْخأ لإ [َدذَه ام نإ رقكاع ىسيع ةلم يأ ةرجألا

 نآرقلا ركذلا دمحم ىلع ِهيَلَع هكرتو «نيهجولا ىلع امهنيب فلأ لاخدإو «ةيناثلا ليهستو

 هو نقلت لاق ؟هيلع ايا 5 الو 1 5305-5

 ص111 :مهنم الملا قلطناو
 اوملكتي ن نأ نم مهل دب ال لواقتلا سلجم نع نيقلطنملا نأل ؛"يأ" نئعمم "نأ"و .اوشما نأ :ضعبل مهضعب نيلئاق

 (كرادملا ريسفت) .لوقلا ئععم انمضتم مهقالطنا نأكف ءمهل ىرح اميف اوضوافتيو
 ةسمخ عمتجاف ءشيرق ىلع كلذ قشو اديدش احرف نوملسملا هب حرف رمع ملسأ امل هنأ يور :خلإ بلاط يبأ دنع

 ءالؤه لعف ام تملع دقو ءانريبكو انخيش تنأ :اولاقو ءبلاط يبأ ىلإ اوشمو مهديدانص نم اسفن نورشعو

 نبا اي :لاقو ُهنك هللا لوسر بلاط وبأ رضحتساف .كيأ نبا نيبو اننيب يضقتل كانتحف -نيملسملا نونعي- ءاهفسلا
 ءكإو كعدنو انتآ ركذ ضفراو انضفرا :اولاق ؟نينولأسي اذام :ُلك لاقف «لاؤسلا كنولأسي كموق ءالؤه !يأ
 :اولاق ؟مجعلا مكل نيدتو برعلا امب نوكلمت ةدحاو ةملك متنأ نوطعتأ «متلأس ام مكتيطعأ نإ متيأرأ دلي لاقف
 (ريبكلا ريسفتلا) .باجع ءيشل اذه نإ ءادحاو اههإ ةلآلا لعجأ :اولاقو اوماقف هللا الإ هلإ ال :اولوقت :لاق (معن

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هيولي فراص ريغ نم «ةلاحم ال هذيفنتو هؤاضمإ ُدلَي هتهج نم يأ :داري ءيشل
 لاقو ءانك5 سابع نبا لوق اذه «ةثالث ثلاث :نولوقي لب نودحوي ال مهو «للملا رخآ امنأل :8تاءىسيع ةلم يأ

 :لاق هنأكف ردقم نع بارضإ :خلا يف مه لب ."بيطخلا" يف امك «هيلع مه يذلا مهنيد شيرق ةلم نونعي :دهاجم

 ببس نايبل يلاقتنا بارضإ :لإ اوقوذي امل لب (لمجلا ةيشاح) .هنم كش يف مه لب ؛ملع نع سيل ركذلل مهراكنإ
 (يواصلا ةيشاح) .هب اونمآو نآرقلاب اونقيأل هوقاذ ولو ءنآلا ىلإ باذعلا اوقوذي مل مهنأ هببس نئيعملاو ءكشلا

 :هلوقو .امي يفنملا عوقو عقوت نيعم نم "امل" يف ام ىلإ ةراشإ :خلإ هوقاذ ولو ."مل" نيعمب "امل" نأ ىلإ ةراشإ :م
 (نيلامكلا ريسفت) .نيمالكلا نع بارضإ وهف ؛دسحلاو كشلا مهنع لازو يأ "اوقدصلا'



 ص ةروس ١/4 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ِةَمحَر ُنيلَرَح رهَدنِع مَأ .ذقتيح قيدصتلا مهعفني الو ؛هب ءاج اميف كك يبلا اوقّدصل
 ُكلُم مُهَل مَ .اوؤاش نم امنوطعيف ءاهريغو ةوبنلا نم () ٍباَمَوْلآ بلاغلا زيِزَعْلا َكَبَر

 . ىلإ ةلصوملا ه©ب ببسألا ىف اوُقتيلَك كلذ اومعز نإ امي اَمَو ضْرألآَو ِتومّسلَأ
 .راكنإلا ةزمه نيعمب نيعضوملا يف "ْمأ"و .اوؤاش نّم هب اوصخيف يحولاب اوتأيف ءءامسلا

 نم دنح" ةفص موُرَهَم كل مهبيذكت يف يأ كللاكه ريقح دنج مه ئأاخ ديِح

 ءايبنألا ىلع نيبزحتملا بازحألا سنج نم يأ ءاضيأ "دنج" ةفص () ٍباَرَحَأْل

 ثينأت حوت م موق َمُهَلَبَق َتَبَدَك .ءالؤه كلهي اذكف ءاوكلهأو اورهق دق كئلوأو «كلبق

 ةعبرأ هيلع بضغي نم لكل ُدِتي ناك (و ٍداَتَوَألَا وذ ُنْوَعَرِفَو ُداَعَو ىععملا رابتعاب '

 . ةَكَيَفَل بكصأَو رطوُل ُمَوَقَو ُدوُمتَو .هبذعيو هيلجرو هيدي اهيلإ ّدشيو «داتوأ

 ةيكلملاو ةيدنعلا نم روكذملا يأ "كلذ اومعز نإ" :هلوقب هردق ءردقم طرش باوج يف ةعقاو ءافلا :خلإ اوقتريلف

 نم ىلع يحولا لزنيو «ملاعلا رمأ اوربديو «هيلع اووتسي ىح شرعلا ىلإ امي لصوتي يلا جيراعملا يف اودعصيلف :نيعملاو
 راشأ هيلإو «ريقحتلاو لياقتلل ةديزم "ام"و ءام دنج مه يأ رمضم أدتبم ربخ :ام دنج (يواصلا ةيشاح) .نوراتخي
 "كلانه" :"نايبلا حور" فو .بيرق امع روسكم لسرلا ىلع نييزحتملا رافكلا نم شيح مه :ةيآلا نيعمو ءاضيأ حراشلا
 ؛ةقباسلا تاملكلاب هيف اورواحتو اولواقت يذلا عضوملا ىلإ ةراشإ وهو «"دنج" ل ىرحخأ ةفص وأ ؛"موزهم"ل فرظ

 .تاملكلا هذهي هيف اوملكت عضوم يف اومزفلا مهنأل ؛بيغلاب رابخإ وهو ,ةكمب نومزهيس يأ ةكم وهو
 «بيذكتلا هيف هيلإ راشملاو ."دنج"ل ةفص "كلانه" :هلوق لعج هنأ رسفملا عنص نم رهاظلا :كل مهبيذكت يف

 يلا ةبترملاو ماقملا كلذ يف يأ كلانه موزهم دنج مهنأ ئعملاو «”"دنج" ةفص "موزهم"ل فرظ هنأ روهشملاو

 ءأدتبم "دنج" نإ :لاقيو ؛"موزهم"ب قلعتم وه :ليقو :اضيأ دنج ةفص (نيلامكلا ريسفت) .اهيف مهسفنأ اوعضو
 (نيلامكلا ريسفت) .ردبب يأ كانه كلهي اريثك ادنح نأ نيعي ؛هربخ "موزهم"ف «ريثكتلل "ام'و

 .رامسملا - طسولا رسكب - دتو عمج داتوأ :داتوألا وذ .اوعمتحا يأ اوبرحت :"حارصلا" يف :نيبزحتملا

 تباثلا كلملا وذ "داتوألا وذ" نيعمو :ليقو .تايحلاو براقعلا هيلع لسري :ليقو «تومي يح هكرتي :ليق :هبذعيو
 .داتوألاب الإ تبثي ال وهو ءرعشلا تيبب كلملا هبش ثيح «ةغيلب ةراعتسا داتوألا فو «ةريثكلا عومجلا وذ وأ



 ص ةروس ١م نورشعلاو ثلاغلا ءزجلا

 لك ام نإ 2: ُباَرَحَأْلا َكيتَلوأ مالسلاو ةالصلا هيلع بيعش موق مهو ؛ةضيغلا يأ
 نأل ؛مهعيمج اوبذكف مهنم ادجنا وتارود# اق أل لشتلا تدك الإ بازحألا نم

 رظتني َرظنَي امو 20 باقِع بحو ّقَحَف ديحوتلا ةوعد يهو «ءةدحاو موعد

 نايل ا 0 ةمايقلا ةحخفن يه َةَدِحاو ٌةَحْيَص الإ ةكم رافك يأِةَلْوََه

 4 هنيمَيي هَباَتك ين ْنَم ام لزن امل اوُلاَقَو .عوجر - اهمضو ءافلا حتفب - م: :ٍقاَوَف

 .ءازهتسا كلذ را باشكال انلامعأ باتتك أ اعمق اذ لخع اك ار خلإ

 . «ةدابعلا يف ةّوقلا يأ ديالا اَذ ٌكرواَد اَنَدَبَع ٍكْذَأَو 00 لع ريصا :ىلاعت لاق

 نم غرفم ءانثتسالاو :ةيفان نإ (يواصلا ةيشاح) .ةلظلاب اوكلهأ مهنأ مدقتو «ةعمتجما ةفتلملا راجشألا يأ :ةضيغلا

 مهنم ادحاو اوبذك اذإ مهنأل ؛لسرلا عيمج بذك هنأب هنع اربخم الإ ءيشب اربخم مهنم دحاو لك ام يأ ماعلا معأ

 ؛ةيلعافلاب ”قاوف نم"ل اعفار "اهل' نوكي نأ زوجي :قاوف نم اهل ام (نيلامكلا ريسفت) .مهعيمج اوبذك دقف

 ةفص بصن لحم يف ةيفنملا ةلمجلاف نيريدقتلا ىلعو ءاربحو أدتبم "نم" ةلمج نوكي نأو «يفنلا ىلع هدامتعال
 اهو ىدحاو نعم ناتغل امه :ليقف «ءاهحتفب نوقابلاو ءءافلا مضب "قاوف" :ناوحخألا ارقَو .ةديزم "و 0 ة دحل

 (لمجلا ةيشاح) .ةقان قاوف ردق فقوت نم اهل ام :ئعملاو .عضارلا ييعضرو بلاحلا يبلح نيب يذلا نامزلا

 نم ةعطقلا :طقلا :انطق (نيلامكلا ريسفت) .ءاطع نع ديمح نب دبع هحرخأ ثراحلا نب رضنلا لئاقلا :اولاقو

 امض سابع نبا رسف دقو .زرفأو طق هنأك ءضورفملا بيصنلاو طسقلا انه دارملاو .هعطق اذإ هطق :نم ؛ءيشلا

 لاقيو .باسحلا موي لإ هرخ ْوَن الو دمحم هب اندعوت يذلا باذعلا نم انظحو انطق انل لجع :ىعملاف .هب ةيآلا

 نعو «قازرلا دبع هاور «باذعلا نم انطق :ةداتق نعو ,دهاجبو فذ سابع نبا نع يور اذك :انلامعأ تانك ىأ

 هنأل ؛ءيش نم طسقلا ظفللا لصأو ,هلوزن دروم لوألا ديؤيو «ريرحج نبا هاور ةنحلا نم ابيصن :ريبح نب ديعس

 راهظإ صصقلا كلت ركذ نم دوصقملا :خلإ دواد اندبع ركذاو (نيلامكلا ريسفت) .هعطق اذإ هطق :نم .هنم ةعطق

 يف ةفاضإإلاو «ربصلاب ىلوأ وهف ة عيمجلا ديس هنوكل ؛هلبق نم يدتقيف هموق ىذأ نع ل هتيلستو «نيمدقتملا لضف

 (يواصلا ةيشاح) .فاضملا فيرشتل ؛"اندبع'"



 ص ةروس م١4 نورشعلاو ثلاغلا ءرجلا

 9 باو دهن هسدس موقيو هثلت مانيو ليللا فصن موقيو اهو رطفيو اموي موصي ناك
 يراحخبلا هاور

 ةالص تقو َيِشَعْلاِب ةحيست دعت مك لال انو دمالإ .هللا ةأضرم ىلإ عاجر

 ىهانتيو سمشلا قرشت نأ وهو ءىحضلا ةالص تقو ج2 ٍقاَرْسِإْلاَو ءاشعلا

 رول ريطلاو لابجلا نم هلك هعم حبست «هيلإ عرب نوف كلا انرخسَو .اهؤوض

 00 ,دونحلاو سرحلاب هانيوق ُهَكْلُم اَنّدَدَسَو .حيبستلاب هتعاط ىلإ عاّجر (ج) تاو

 نع اهمطف اذإف ءلفطلاك سفنلا نأل 0 ةوق ىلع ليلد «سفنلل داهج وهو يأ :اموي رطفيو اموي موصي ناك

 (يواصلا ةيشاح) .ميظع داهج هنأ كش الو ءاهمطفل دوعي مث «يناثلا مويلا يف اهقلطأ ًاموي موصلاب اهتوهش
 يف هعم نرسي :ليقو .لاحلا ناسلب وأ «مالكلا اهيف هللا قلخيو «الكقع دوادل لثمتي توصب هللا نسدقي يأ :نحبسي

 ةلالد ؛'تاحبسم" :لقي ملف «لعاف مسا نود اعراضم العف امب ىتأو «"لابخلا" نم ةيلاح ةلمجلا هذهو «ةحايسلا

 ىلع لوعفم فطع ءامهبصن ىلع ةماعلا "ةروشحم ريطلاو' :هلوقو .ءيش دعب ائيش «ثودحلاو ددجتلا ىلع

 لعفلا نأ دصقي مل هنأل ؛امسا لاحلاب ىتأو ءاقلطم ارمعو افوتكم اديز تبرض :كلوقك «لاح ىلع لاحو لوعفم

 امهلعج امهعفرب مهضعب ررقو «ىلاعت هللا رشاحلاو «ةردقلا ىلع لدأ ةدحاو ةعفد اهرشح نأل ؛ائيشف ائيش عقو

 (لمجلا ةيشاحإ .ربخو أدتبم نم ةلقتسم ةلمج

 ناكف :لاق ثيح «برغملا اهنأ هريغ مالك نم مهفي يذلاو «ةريخألا ءاشعلا امي دارملا نأ هرهاظ :ءاشعلا ةالص تقو

 نب ديعس ىور :ىحضلا ةالص تقو (يواصلا ةيشاح) .اًّيورغ دنعو سمشلا عولط دنع هتالص رثإ حبسي دواد

 يف ىلص هني هنأ ئناه مأ نع يناربطلا ىورو .ةيآلا هذهي الإ ىحضلا ةالص تفرع ام :ام سابع نبا نع روصنم
 ءدحاو ىحضلاو قارشإلا نأ انهه نم حوليو ,"قارشإلا ةالص هذه !عىناه مأ اي" :لاقف ءىحضلا ةالص اهتيب

 تقو اهوأ ؛ةدحاو ةالصو دحاو تقو ةقيقحلا يف وه :لاقف «يولهدلا لحألا خيشلا يدج كلذ ىلع هبن نممو

 .نيتالصو نيتقو انهه نأ اونظ نيتقولا يف نايحألا ضعب يف ىلص املو راهنلا فصن ليبق ىلإ اهرخآو قارشإلا
 .ءاوتسالا ىلإ سمشلا عافترا نم اهتقو :يعفاشلا لاقف ءاهتقو ديدحت ف ةيعفاشلا ءاهقف لوق كلذل دهشي امثو

 (نيلامكلا ريسفت) .لاوزلا ىلإ :"عومحما" ينو
 عضوف «حبسم يأ "باوأ" :هلوق .هحيبست لحأل يأ ."دواد"ل ريطلاو لابحلا نم لك يأ :باّوأ هل لك

 .ىلاعت هلل عاحرو حبسم ريطلاو لابحلاو دواد نم لك دارملاو «ىلاعت ئرابلل ريمضلا :ليقو ءحّبسم عضوم "باوأ"

 ؛سراح عمج [(نيلامكلا ريسفت) .هظفحل نوبترملا ناطلسلا مدح مه «ءارلاو ءاحلا حتف] :سرحلاب (لمجلا ةيشاح)

 .ظفحلا :ةسارح



 ص ةروس ل نورشعلاو ثلاغلا ءزجا

 يف ةباصإلاو ةوبنلا ةككحلا ُهْسئاَدَو حر فلأ نوثالث ةليل لك يف هبارحم سرحي ناكو

 انه ماهفتسالا نعم َلَهَو .دصق لك يف يئاشلا نايبلا 29 ٍباطِيْلا لَصْفَو رومألا
 اوُروَسَم ْذِإ مصَخْلآ اوَبَت ءدمحم اي َكدَتُأ هدعب ام عامتسا ىلإ قيوشتلاو بيجعتلا

 هلغشل ؛بابلا نم هيلع لوخدلا اوعنم ثيح ؛هدجسم يأ ؟دواد بارحم (2)َباَرَحِمْل

 ل ا أوُلاَق 0 عزفف ٌددواَد لع اوُلَحَد ْذِإ .مهتصقو مهربخخ يأ (ةدابعلاب
 اولخدو اوروست يأ

 .ا انعح مصل و «نانثا :ليقو .عمجلا ريمض نم هلبق ام قباطيل «ناقيرف :ليق ناَمّصْخ

 "اوروست" يف عمجلا ريمض يأ 1 ا و

 كلت نايبل :باطخلا لصفو (نيلامكلا ريسفت) .ةصاخ امي رسفي دقو «ةوبنلا نم معأ وه ام. ةمكحلا رسف :خلإ ةوبنلا

 يأ لصافلا باطخلا نعم. نوكيف .هكلم يماجلا ىلوملل "صوصفلا" حرش يف امك ؛مهفملا هحولا ىلع ةمكحلا

 (نايبلا حور) .سابتلا ريغ نم مارملا ىلع بطاخملا هبني يذلا صخلملا مالكلا يأ لوصفملا باطنخلا وأ «نيبملاو زيمملا

 لعج انهه بيجعتلا ئعم نأ رهاظلا :بيجعتلا (نيلامكلا ريسفت) .نيرمألا نيب هلادتعاب طسوتم رمأ يأ :دصق لك

 (نيلامكلا ريسفت) .هنم ابجعتم وأ «هيلع يقلأ امت ابجعتم بطاخنملا

 وأ "كاتأ"ب بصتني نأ امإ ولخي ال :تلق ؟"ذإ" بصتنا مم :تلق نإف :يرشخمزلا لاق :خلإ بارحملا اوروست ذإ

 ف ال هدهع يف الإ عقي ال ع لا لوسر بنلا نايتإ نأل ؛"كاتأ" ب هباصتتا غوسي الف ء«فوذحمب وأ "لا نع

 ًأبنلاب تدرأ نإو كك هللا لوسر هنايتإ مصي الف «التفع دواد دهع ف 3 ًأبنلا نأل ؛أبنلاب الو ءالكلع دواد دهع
 ....ذإ مصخلا مكاحت أبن كاتأ لهو :هريدقتو ءفوذحم ابوصنم نوكي نأ يقبف ءابصان نكي مل اهسفن يف ةصقلا

 (لمجلا ةيشاح) .فوذحمل الومعم نوكي نأ راتحاف

 ةنلع ليئاربج نيروتسملا مصخلاب دارملاو .ةَيلع دواد دبعم ىلإ اولزنو روسلا اودعصت ذإ :بارحملا اوروست ذإ

 يأ .مدآ نب نم نيكرملا دوهشلاو «هيلع ا يعدملا ةروص ىلع ةكئالملا نم امهعم نم. اكَتلَع ليئاكيمو

 نم مامإلا ماقمو ءهعضاوم مركأو تيبلا ردصو ةفرغلا :بارحملا :'سوماقلا" يف «ةفرغلاب رسفي دقو :هدجسم
 .اهيف نولخي اوناك ىلا مهدحاسم ليئارسإ ئب بيراحمو «سانلا نم دعابتيو «كلملا هب درفتي عضوملاو ءدجسملا

 قلعت ةصقلا يعمم افوك عنمي الو .فرظلا قلعتي هبو ؛:ةصقلا نيعم.أبنلا نأ ىلإ ريشي :مهتصقو (نيلامكلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) .لعفلا نم ةحئار هيفكي فرظلاو ءلصألا يف ردصم هنأل ؛هب فرظلا
 4َنيِدِهاَش ْمهِمْكُحل اًنكَو :ىلاعت هلوق يف اولاق امك اذهو «ءيش ىلإ ءيش مض وهو «عمجلا نيعم هيف ىيثملا نإف :امهانعم
 (نيلامكلا ريسفت) .ناكلم هءاج :يور ام هديؤيو «ىعملا رابتعاب ناميلسو دواد ىلإ عجار هنإ (74 :ءايبنألا)



 عقو «نيمصخ ةروص يف اءاج ناكلم امهو .رثكأو دحاولا ىلع قلطي مصخلاو

 عست هل ناكو «هنم عقو ام ىلع التلع دواد هيبنتل ؛ضرفلا ليبسص ىلع ركذ ام امهل

 ىَغَب اه لخدو اهحّوزتو ءاهريغ هل سيل صخش ةأرما بلطو «ةأرما نوعستو

 ءآَوَس ىإِإ اندشرأ اآنِدَهآَو ْرُجَن طِطْشَت اَلَو َقَحْلَاِب ائََيَب ركحآَف ٍضَْعَب ْلَع اَضَعَب
 َنوُعَسِتَو ٌعَشَت دُهَل نيد ىلع يأ ىنأ 1َددَه َّنِإ .باوصلا قيرطلا طسو 9 ٍطّرِصلآ

 يبلغ نَرَعَو اهلفاك ئلعجا يأ اَلِفْكَأ َلاَفَف ٌةَدِحاَوةَجَعَت لَو ةأرملا نع اهب ربعي ٌدَجَعَ
 1200 «لادجلا يأ 27 باطل ىف

 اناك اممنأ :ناكلم امه (نيلامكلا ريسفت) .درفم هظفل نأ عم «هيلإ عمجلا ريمض عوجرل هيجوت :خلإ مصخلاو

 عقي مل ام مهسفنأ نع نوربخي فيك مهنأ دري امل عفد :ضرفلا ليبس ىلع (نيلامكلا ريسفت) .ليئاكيمو ليئربج

 ناك ول امأ «ةقيقح رابخإلا هب دصق اذإ ابذك نوكي امنإ هنأب بيحأ !؟بذكلا نع نوهزنم ةكئالملاو ,مهنم

 برض :لوقيف دحأل ةلأسم روص اذإ ملاعلا هركذي امك ءرشبلا ةروص يف هوتأ امل مهسفنأ يف هوروص رمأل اضرف

 نم عقو امل هيبنتلاو ضيرعتلا هنم ضرغلا ناكو ءءارش الو كانه برض ال دارأو ءركب ىرشو ءاورمع ديز
 (نيلامكلا ريسفت) .بذك الف ,اككفع دواد

 لحجر ةأرما ىلع تعقو اكِتلَع دواد نيع نأ ةصقلا يفو ءامب لحخدو اهجوزتف ءايروأ هنإ :لاقي :خلإ ةأرما بلطو
 ةأرما بلط يأ :حلإ ةأرما بلطو (لمجلا ةيشاح) .دوعسم نبا نع ةنسلا يح هلقن اذك ءاهنع لوزنلا هلأسف ءاهبجعأف

 نيب اميف اداتعم اكل دواد ةعيرش يف ازئاج كلذ ناكو ءاهقلطو هدري نأ -ايروأ وهو- صخشلا ايحتساف صخش

 ردص يف راصنألا ناك دقو «هتبحعأ اذإ اهجوزتيف هتحوز نع لزني نأ اضعب مهضعب لأسي ناكف «ةورملاب لخم ريغ «هتمأ

 ولعو هتبترم عافتراو هتلزنم مظعل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ الخ ؛ريكن ريغ نم كلذ لثم نيرجاهملا نوساوي مالسإلا

 ."دوعسلا يبأ" نم اصخلم «هتمأ داحآ هلماعتي ام ىطاعتي نأ هل يغبني نكي مل هنأ ىلع ليثمتلاب هبن هنأش

 ةحرصملا ةراعتسالا ليبس ىلع :امب ربعي ."يواضيبلا" نم «روجلا نم :رحبو «ةموكحلا يف رحب ال يأ :رجت
 (يواضيبلا ريسفت) .يدي تحن ام لفكأ امك اهلفكأ يلعجا :هتقيقح و «ةجعنلا هذه يطعأ :اهينلفكا .امهتمباشمل

 ردقأ ناك هنأل ؛يايإ هتبطاخم يف باطخلا يف بلغ هنأ :ئيعملاو «لداحملا ةبطاخم باطنخلاب دارملا نأ ديري :لادجلا يأ

 ةأرملا تبطح :لاقي «ةبطخلا يف ةبلاغملا باطخلاب دارملا :ليقو ءيعم قحلا ناك نإو ينرهقف نيم قطنملا ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .ةبطخلا يف ئبلاغ يأ ٍبطاخف وه اهبطخو



 ص ةروس 05 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 0 نإ اهمضيل َكَجَّجْعَت ٍلاَوْسب َكَمَلَظ َدَقَل لاق .كلذ ىلع رخآلا هرقأو

 اويعو اوما وقل ٍضَعَب ْىلَع ْمُجُّصْعَب ىغَبيَ 5 ءاطلخلا ني اريك

 امهيتروص يف نيدعاص ناكلملا لاقف «ةلقلا ديكأتل 0 يول ا

 ٌددواَد نقيأ يأ َّنَظَو :ىلاعت لاق .دواد هبنتف ءهسفن ىلع لحرلا ىضق :ءامسلا ىلإ

 0 بو ا 5 ةبحمب ةيلب يأ ةنتف يف هانعقوأ ُدَكَتَف امْنَأ

 مدس م2 © باَتأَو دعاس م

 ضزألا ىف ٌةَفيِلَخ كلج انإ ُكءْواَدَي 00 كرا حبل يبناثم َنَسْحَو ايندلا

 بيحأف ؟هيلع ىعدملا نم ائيش عمسي ملو دواد مكح فيك :لاقي امع باوح وهو هيلع ىعدملا يأ :رخآلا هرقأو

 ةلع وه ردقم. قلعتم "ىلإ" نأ ىلإ ريشي :هجاعن ىلإ اهمضيل (يواصلا ةيشاح) .فارتعالاو رارقإلا هنم عمس هنأب
 ؛لاؤسلاب قلعتم هنأ روهشملاو ؛هحاعن ىلإ كتجعن مض لاؤسب يأ «ةجعنلا ىلإ افاضم مضلا ردقي دقو «لاؤسلل

 يف تبلغ دقو ؛ةكرشلا :ةطلخلاو «مهلاومأ اوطلح نيذلا يأ :ءاكرشلا (نيلامكلا ريسفت) .مضلا و هنمضتل

 (نيلامكلا ريسفت) .رابحألا بعك نع سابع نبا نع يور اذك :هبنتف ."حورلا"و "دوعسلا يبأ" نم «ةيشاملا

 ناك ام دعب ادجاس رحو :هانعم :ليقو .ءانحنا هيف امهنم دحاو لك نأل ؛دوجسلا نع عوكرلاب ربع لإ اعكار رخو

 ادحاس دوعي مث ؛ةبوتكم ةالص تقول وأ ةجاحلا الإ هسأر عفري ال اموي نيعبرأ اكتلع دواد دجس :نورسفملا لاق .اعكار

 هلأسيو «لجو زع هبر يداني وهو ؛هسأر لوح بشعلا تبن ىح «يكيي وهو برشي الو لكأي ال اموي نيعبرأ مامت ىلإ
 (نيلامكلا ريسفت) .ةبرقلا يعم ردصم "ىفلز"ف الإو «نيعملا لصاحل نايب :ةدايز يأ (لمجلا ةيشاح) .ةبوتلا

 هنأ لمتحيو «"ىفلزل اندنع هل نإو" :ىلاعت هلوق يف "ىفلزلا" ل نايب فنأتسم مالك هنأ لمتحي :خلإ كانلعج انإ

 ةيآلا هذه يفو «خلإ دواد اي :انلقو هل انرفغف :ليق هنأك ,"هل انرفغف" :هلوق ىلع فوطعم فوذحم لوقل لوقم

 اكلم كنوكل يأ "سانلا رمأ ربدت" :هلوق .ةبوتلا دعب ةرمتسم ةيقاب ةنتفلا لبق تناك ىلا هتفالخ نأ ىلع ليلد

 عم ةنطلسلاو صخش عم ةوبنلا هلبق نميف ناكو «ةنطلسلاو ةوبنلا نيب ب ةتيلع دوادل عمج دقف .مهيلع اناطلسو

 «كلملا يف سانلا ةفيلخ نالف :لاقي :سانلا رمأ ربدت (يواصلا ةيشاح) .يبلا هب رمأي ام. ناطلسلا مكحيف ءرخآ

 .سانلا ربديل هنم ابوصنم ناك اذإ



 ص ةروس ١/1 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 يأ هلأ ٍليِبَس نَع َكَّلِضُيَف سفنلا ىوه يأ ىَوَهلآ عبتت اَلَو ْقَخَِب سانلآ َنْيَب كَحَأَف
 . هللاب ناعإلا نع يأ 000 َنيذّلا َّنِ هديحوت ىلع ةلادلا لئالدلا نع

 0 مهكرت هيلع بترتملا 2: ٍباَسِل َمَوَي مهفايسنب أوس اَمِب ٌديِدش ُباَذَع َمْهْل
 ع

 هل .ايندلا يف اونمآل باسحلا مويب اونقيأ ولو

 ٍداو لَيَوَف ةكم لهأ نم ور فدل آظ ءيشل ال ركذ ام قلخ يأ َكِلَذ دمي

 ْف َنيِدِسْفُمْلَك ٍتنَحلَّصلا اولِمَعَو أوئُماَء نذل نك 0 راَملآ َنِم اور دال

 وو حروب د

 هيف فاو امام ماه م امو وو نفاق اف ع مم م ون وو ووو فقه قوه هاه 4 2 : راجفلاك َنيقَتملا لعن ْمَأ ضَرَأْلآ

 حلاصم تمظتتنا ةيهلإلا ةيقحلا .ةعيرشلل ةقباطم تناك اذإ ماكحألا نأل ؛لدعلاب يأ :قحلاب سانلا نيب مكحاف

 بيرخت ىلإ ىضفأ سفنألا دصاقم ليصحتو ةيوهألا قفو ىلع ماكحألا تناك اذإو «تاريخلا باوبأ تعستاو ماعلا
 (لمجلا ةيشاح) .مكاحلا كلذ كاله ىلإ يضفي كلذو «قلخلا يف جرملاو هيف جرحلا عوقوو ماعلا

 ىلع ةلادلا لئالدلا نع ىوحلا عابتا يأ "كلضيف" :هلوق .ءاضقلا ف اهاوه هنمو ءاقلطم يأ :ىوهملا عبتت الو

 ءموصعم هنأب هتمأ مالعإ هيف نم دوصقملا "ىوهلا عبتت الو" :هلوق :"يواصلا" لاقو (نيلامكلا ريسفت) .هديحوت

 موي مهفايسن ببسب يأ :خلإ اوسن امب .ىلوأ هريغف موصعملل باطنخلا اذه ناك اذإ هنأل ؛هب رمأ اميف هعبتتلو
 ببسب ةمايقلا موي يف ديدش باذع مهل يأ ,"ممل" :هلوقل فرظ وأ ."اوسن"ل لوعفم امإ "موي" .باسحلا

 هنايسنب دارملاو ءلوألا وه حراشلا عينص نم ردابتملاو (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهلالض نع ةرابع وه يذلا مهفايسن
 ,ناميإلا كرت وه مهل باذعلا لوصح يف يقيقحلا ببسلاف :خلإ هيلع بترتملا (لمجلا ةيشاح) .هب نامبإلا كرت

 (يواصلا ةيشاح) .ببسلا ركذب ىفتكاف «ناميإلا كرت يف ببس باسحلا موي نايسنو
 لعاف نم الاح نوكي نأ زوجيو «الطاب اقلخ يأ هريمض نم الاح وأ ء«فوذحم ردصمل اتعن نوكي نأ زوجي :حلإ الطاب

 (لمجلا ةيشاح) .ثبعلا وهو «لطابلل يأ هلجأ نم الوعفم نوكي نأ زوجيو «لطاب يوذ وأ ؛نيلطبم يأ "انقل"
 وه «ةمكحلل ال ثبعلل اهقلخ يأ «نونظملا يعم. :نظلا "اورفك نيذلا نظ" :هلوق .الطاب اهقلخ ىلإ ةراشإ :كلذ

 ضرألاو تاوامسلا قلاخ هنأب مهرارقإ عم ؛:ةمكحلل ال ثبعلل اهقلخ هنأ نيناظ اولعح امنإو .اورفك نيذلا نونظم

 ثعبلل مهراكنإ ناك امل هنأل ؛"هللا نلوقيل ضرألاو تاوامسلا قلخ نم مهتلأس نئلو" :هلوقل امهنيب امو
 ءازجلا نأل ؛هنولوقيو ءكلذ نونظي مهنأك اولعج ءلطابو ثبع اهقلخ نأ ىلإ ايدؤم باقعلاو باوثلاو باسحلاو

 (كرادملا ريسفت) .ملاعلا قلخ يف ةمكحلا دحج دقف هدحج نمف «ملاعلا قلخ يف ةمكحلا هيلإ تقبس يذلا وه



 ص ةروس ١/5 نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 ةزمه ئيعم. "مأ"و .نوطعت ام لثم ةرحآلا يف ىطعن انإ :نينمؤملل ةكم رافك لاق امل لزن

 ,"اوربدتيل" هلصأ ْاَوُرَبَدَيْل ُكَرَبُم َكِيَلِإ ُهَنَلَرنَأ اذه يأ فوذحم أدتبم ربخن ثدَتك .راكنإلا

 قو بَبلألا أوُلوُأ ظعتي كَ دك اووف اهيفاعمب قف اورو ةوعانا# لادلا قا: ذاعلا :فييطحأ
 قر تاو هن ناَعَيلَس يأ كلا هك هنبا 00 ٌدواَدِل اََيَه اننهَوَو + لوقعلا نفاخ

 لاوزلا دعب ام رم ل رع .تاقوألا عيمج يف ركذلاو حيبستلا يف عاّجر
 - باوأل وأ معنل فرظ

 فرط ىلع نيرا ةماقإو ,ثالث ىلع ةمئاقلا يهو «ةنفاص عمج ليخلا ٌتَتِفَّصلآ

 أ :ىعملا ,قباسلا وهو داوج عمج 2: ُداَيِْخَآ انوفص نفصي نفص :نم وهو «رفاحلا
 نأ دعب هيلع تضرع سرف فلأ تناكو ءتقبس تضكر نإو «تنكس تفقوتسا اذإ

 تبرغ اهنم ةئام عست ضرعلا غولب دنعف «ودعل اهيلع داهجلا هتدارإل ؛رهظلا ىلص

 220308 ريب ُح تدرأ يأت تَّبَحُأ َنِإ َلاَقَف .متغاف رصعلا ىلص نكي لو ءسمشلا

 (نيلامكلا ريسفت) .يناثلا لمعأو «عزانتلا ىلع "بابلألا يلوأ"ل هريمض نأ رهاظلا :اوربديل

 (يواصلا ةيشاح) .ةنس نيعبس كاذ ذإ هنس ناكو ءايروأ نم اهذخأ ىلا ةأرملا نم يأ :ناميلس دوادل انبهوو

 (نيلامكلا ريسفت) .ليخلا يف ةدومحم ةفص هذهو «ةعبرألا فرطو مئاوق ثالث ىلع ماق نم يأ :خلإ نفص
 نوكي نأ لمتحيو ؛ةعامجلل ةفص وأ ءسنج مسا يهو ؛ليخلل ةفص هنأ رابتعاب ثينأتلاو ءثنؤم عمج يأ :داوج عمج

 زوجيو «لقعي ال نم عمج هنأل ؛ءاتلاو فلألاب هعمجو ؛"نفاص"ل عمج نوكي نأ زوجيو ءركذملا ىلع ثنوملا بيلغت نم

 .ودعلل سرفلا ثاثحتسا وه انهه ضكرلاب دارملاو ,لوهحملا ةنزب :تضكر (نيلامكلا ريسفت) .لقعي ال اميف كلذ

 اهباصأ :ليقو ءسرف فلأ مهنم باصأو «نيبيصنو قشمد لهأ ازغ هنأ يور :سرف فلأ تناكو (نيلامكلا ريسفت)
 (يواصلا ةيشاح) .ةحنجأ اهو ءرحبلا نم هل تجرح :ليقو .لاملا تيبل اهيلع هدي 0 ا هوبأ

 نأ :يناثلاو "ىلع" نعم اذه ىلع "نع"و «ترثآ ئيعمب هنأل ؛!"تببحأ" لوعفم هنأ :اهدحأ .هجوأ هيف روب

 بح لثم ابح يأ «يهيبشت ردصم هنأ :ثلاثلاو ."تببحأ" هل بصانلاو «دئاوزلا فذح 0 ردصم "بح"

 : "تيمرل" قعف "تيا" نأ :سفافلو "نفاد صدقت كلذلق + "قتا" ئعم نمض :ليق هنأ :عبارلاو .ريخلا

 نوكيف «يبر ركذ نع تدعق :نيعملاو «ءايعإلا نم كربو طقس اذإ ريعبلا بحأ :نم "تببحأ" نأ :سداسلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .هلحأ نم الوعفم اذه ىلع "ريخلا بح"

 قاداألا



 ص ةروس ١1 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 يأ 229 باَجلاب سمسا ياتزاوت قت "بح رصعلا ةالص يأ قَد ركذ نع ليخلا يأ

 َقِفَطَف اهوّدرف ,ةضورعملا ليخلا يأ ع اَهوُدُر .راصبألا نع اهبجحي ام. ترتتسا

 ىلإ ًابّرقت اهلجرأ عطقو اهحبذ يأ (2) ٍقاتَعَأْلاَو قاس عمج ٍقوُسلآِب فيسلاب اُحَسَم
 اهنم ًاريخ هللا هضّوعف ءاهمحلب قّدصتو :ةالصلا نع اهب لغتشا ثيح. «ىلاعت هللا

 بلسب هانيلتبا َنَمَلَس اَنَتَف َدَقَلَو .ءاش فيك هرمأب يرحت حيرلا يهو ءعرسأو
 0 ةأرماب هجاوزتل كلذو .هكلم

 لاملا ريخلا وأ «منغملاو رجألا يأ ثيدحلا يف امك «ريخلا اهيصاونب دوقعم هنأل ؛اريخن ليخلا ىمسي :ليخلا يأ

 ريغ نم اهرامضإو «تبرغ يأ :خلإ تراوت ىتح (نيلامكلا ريسفت) .هيلع تضرع يلا ليخلا هب دارملاو «ريثكلا
 ىلع ءانب يزارلا مامإلا هحجرو 2."فاشكلا" يف اذك«تانفاصلل ريمضلا :ليقو .اهيلع يشعلا ظفل ةلالدل ؛ركذ

 كرتشم هنأب :"فاشكلا" بحاص باحأو «ءايبنألاب قيلي ال ميظع بنذ ةالصلا توفي نأ ىلإ ليخلاب لاغتشالا نأ

 نأب حرصم هنأب بقعتو «ينازاتفتلا ةمالعلا هعبتو «ةمتعلا دعب نوكي ليللا باجح يف ليخلا يراوت نأل ؛مازلإلا

 يراوتلا ىوري مل ام اذه متي ال هنأ ىفخي ال .ليللا ةملظ يف يراوتلا ال .هرصب نع اهتبيغ تانفاصلا يراوتب دارملا

 سمشلا نأ يور دقو «هنع ةبوتلاو رافغتسالا يضتقي يح هيف روذحم ال هرظن نع اهيراوت درحب نإف ؛ةملظلا ف
 (نيلامكلا ريسفت) .اهرمأب هلاغتشال ؛تبرغ

 امك هيلع تدر اهفإو «سمشلل هنإ :ليقو .روهشملا وهو «ليخلل ريمضلا نأ ديري :خلإ ةضورعملا ليخلا يأ
 مالسإلا خيش لاق هنكل «يوغبلا هركذ امك هد يلع نع يورم وهو ءاهتقو يف ةالصلا يلصيل ؛عشويل تدر
 ريمض نأ ريسفتلاب ملعلا لهأ روهمج دنع تباثلاو ءدحأ نع كلذ تبثي مل هنإ :"يرابلا حتف" يف رجح نبا
 (نيلامكلا ريسفت) .ليخلل "اهودر"
 :يوغبلا لاق «لجرألا عطق نع قوسلا حسمو «حبذلا نع ةيانك قنعلاب فيسلا حسم نأ نعي :اهلجرأ عطقو اهحبذ يأ

 مدقيل نكي مل هللا ين نأل ؛احابم كلذ ناكو ءرثكألاو لتاقمو ةداتقو نسحلاو سابع نبا لوق اذه ؛عطقلا حسملاب دارملا

 باطخلاو ءسمشلا ىلع دئاع "اهودر" :هلوق يف ريمضلا :ليقو ءرحخآ بنذب بنذ نع بوتيل نكي ملو «مرحم ىلع
 "قانعألاو قوسلاب احسم قفطف" :هلوق نعم :يزارلا رخفلا لاقو .اهنقو يف رصعلا ىلصف اهوُدرف ءامب نيلكوملا ةكئالملل
 هنأ ىلإ عضاوتلا نم غلب هنأ ىلإ ةراشإو «ليخلا لاوحأب ملعأ هنوكل ؛اهضارمأو اهبويع ربتخيل ؛هديب ةقيقح اهحسمب هنأ

 (نيلامكلا ريسفتو يواصلا ةيشاح) .ةالص هنم تفت لو «رقع الو حبذ هنم لصحي ملو ؛هسفنب رومألا رشابي



 ص ةروس ١44 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ةرم هعزنف "57 و ريغ نم هراد يق منصلا دبعت تناكو ءاهيوه هعانف هقتاخ هكلم ناك ةملع هراد أ لبعت ناك

 يف ينج اهءاجف ؛هتداع ىلع "ةنيمألا"ب ةامسملا هتأرما دنع هعضوو يالخلا ةدارإ دنع

 " خص" وهو ينج كلذ وهاَدَسَج هما 0 اَئيفْلاَو اهنم هذحأف «ناميلس ةروص

 يف ناميلس جرخف ءاهريغو ريطلا هيلع تفكعو «ناميلس يسرك ىلع سلج «هريغ وأ

 عجر جر ب 0 هوركنأف «ناميلس انأ :سانلل لاقو «هيسرك ىلع هآرف «هتئيه ريغ

 دشأ عزجت يهو اهوبأ تام هنأ يور .هملع ريغ نم هراد يف منصلا دبعت تناكو ءاهبحأ يأ واولا رسكب :اهيوه

 تناك ىلا هبايث لثمي هتسبلأف هيلإ تدمعف ءاهل انيكست اهيبأ لاثمت امل اوروصف «نيطايشلا ناميلس رمأف ءاعزج

 يف هب عنصت تناك امك ءهل ندجسيو هل دجست يح اهراد يف هيلع ودغت ناميلس جرح اذإ تناك مث «سبلت

 هكلم ناك يأ :همتاخ يف هكلم ناكو (نيلامكلا ريسفت) .احابص نيعبرأ ىلإ كلذ لثمي ةيشع لك حورتو .هكلم

 همتاخ ناك و .كلذ هنع لاز هعزن اذإو ءاهريغو نيطايشلاو نجلاو حيرلا هل ترحخس هسبل اذإف «هايإ هسبل ىلع ابترم

 (يواصلا ةيشاح) .ةنحلا نم مدآ اهب لزن لا ءايشألا ةلمج نم وهو «ةنحلا نم

 سلجو هب متختو «متاخلا هتلوانف «يمتاح ةنيمأ اي :اهل لاقو تل ناميلس ةروص ىلع رخص همساو :خلا ينج اهءاجف

 بلطي ةنيمألا ىتأف «ةتلع ناميلس ةفص تريغتو «سنإلاو نجلاو ريطلا هيلع فكعف «ةتلع ناميلس يسرك ىلع
 ام ددع اموي نوعبرأ ىضم ىح «ففكتي تويبلا ىلع رودي ناكف ,هتكردأ دق ةئيطخلا نأ فرعف .هتركنأف متاخلا

 دجوف اهنطب رقبف ءهدي يف تعقوف ,ةكمس هعلتباف ءرحبلا يف متاخلا فذقو ناطيشلا راطف «هتيب يف ةروصلا تدبع

 ؛- هيف حور ال مسج وهو - هب يمس رخص "دسجلا" :اذه ىلعف :كلملا هيلإ داعو ءادجاس رخو هب متختف «متاخلا
 ."يواضيبلا"و "بيطخلا" يف امك ,ءكلذك نكي مل امي الثمتم ناك هنأل
 هطلس هنأ هيفو «هبنم نب بهو نع قاحسإ نبا هاكح [ةنيمأ هتحوز نم متاخلا ذحأ يذلا] :خلإ ينجلا كلذ وه

 ناطيشلا طلسيل هللا ناك ام :نسحلا لاقو .ةبانحلا نم لستغي الو ضيحلا يف نهعدي ام ناك يح «هئاسن ىلع

 لاقو .هئاسن ىلع طلسي مل نجلا كلذ نأ :دحاو ريغو دهاحجم نع لوقنملا "نايبلا عماج" يفو .هئاسن ىلع

 لاقو .دوهيلا ليطابأ نمف ناميلس تيب يف نثولا ةدابعو ناطيشلاو متاخلا ثيدح نم ىوري ام نإ :يرشخزلا

 ؛ةداتعملا :هتئيه ريغ يف (نيلامكلا ريسفت) .امبذكن الو اهقّدصن ال َيلا تايليئارسإلا نم هلك اذه :ريثك نبا
 .متاخلا عزنب ةبيحلا لاوزل



 ص ةروس ١/01 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 اكلُم ىِلَسَهَو ىَرِفْغَاَبَر َلاَق او د د «متاخلا ىلإ لصو نأب ,مايأ دعب
 نيعبرأ يأ

 ىوس يأ "هللا دعب نم هيدهي نمف" د ياربش لا وشب و أل نوكي ال ىَبني بني ال
 - ةئيل آر -هِرْمَأِب ىرجت َحيِرلآُهَل اًنَرْحَسَف () تاهل تن كن هللا

 لزاما ءرحبلا يف يي َصاَّوْعَو ةبيجعلا ةينبألا ي يبي ءاَنَب لك َنيِطَيْشلَاَو .دارأ

 ناطيشلا هبشت نم نويرابخألا هلقن ام حصي ال :نيققحملا نم هريغو ضايع يضاقلا لاق .نيعبرأ يأ :مايأ دعب

 دقو ءاذه لثم ىلع نوطلستي ال نيطايشلا نأو .همكح يف روجلاب هتمأ يف هفرصتو .هكلم ىلع هطلستو «ناميلسب

 نم نيحيحصلا يف هاجرخأ ام هتنتف ببس نأ نوققحملا هيلإ بهذ يذلاو ءاذه لئثم.نم ءايبنألا ىلاعت هللا مصع
 :ةياور فو - «ةأرما نيعست ىلع ةليللا نفوطأل :ناميلس لاق" هل هللا لوسر لاق لاق هند ةريره يبأ ثيدح
 نإ :لقي ملف «هللا ءاش نإ :لق :هبحاص هل لاقف «ىلاعت هللا ليبس يف دهاجي سرافب يتنأي نهلك - ةأرما ةئام ىلع
 ول هديب يسفن يذلا هللا مأو «لجر قشب تءاج ةدحاو ةأرما الإ نهنم لمحت ملف اعيمج نهيلع فاطف هللا ءاش
 ىلع يقلأ يذلا دسحلا وه :قشلاو :ءاملعلا لاق ."نوعمجأ اناسرف هللا ليبس يف اودهاجل هللا ءاش نإ :لاق

 يف ام ىلع جرعي نأ بسانملاف كلذ تملع اذإ ءعجرو باتف اذهب نحتماف «ةئيشملا نايسن نم هتنتفو .هيسرك
 (يواصلا ةيشاح) .ةعشبلا ةصقلا كلت كرتتو ؛نيحيحصلا
 ناطيشلا لعف امك «تايح يف م هبلسي نأ دحأل يغبني ال دارملا وأ ءيل ةزجعم نوكيل يأ :ّلإ دحأل يغبي ال

 هتمكح تضتقاو «كلملا كلذ حلاصمب.هماقم هريغ موقي ال هنأ ملع هللا نأ و .يبسرك ىلع سلجو يمتاخ سبل يذلا
 ىلع ىلاعت هللا معنب لخبلاو دسحلا هبشي هنأ عم كلذ ناميلس لاق فيك دري الف «هلاؤس همطأف هب هصيصخت ىلاعت

 (لمجلا ةيشاح) .ةليسولل اهيدقتو نيدلاب امامتها رافغتسالا مدقو .8ت3ع ناميلس رضي ال امك هديبع

 نومأب ةرخاقملل ابلط الو: «نسللا نع اهغان نميل كلذ هلاؤسو "قوس" ىدع "دعب" نوك قع ةاهشتسا -هللا وس يأ

 يف رهتشا ام سنج نم ين لك ةزجعمو «كلملاب مهرحافتو «نيرابحلا نمز ناكو «ةزجعملا بلطل وه امنإو «ةئئافلا ايندلا
 ىتوملا ءايحإب مهءاجف بطلا هيلع ىسيع دهع فو ءفقلتي ام. مهءاجف رحسلا 3ع ىسوم دهع يف تبلغ امك «هرصع
 (نيلامكلا ريسفت) .هتضراعم ىلع ردقي مل مالكب مهاتأف ةحاصفلا تك انيبن دهع يفو «صربألاو همكألا ءاربإو
 م يف ةديدش تناك امنأل 8١( :ءايبنألا) 4 ةَفِصاَع حيّرلا َناَمياَسِلَو» :رخآ عضوم يف ام هيفاني الو :ةنيل ءاخر

 رخس وأ «ريسلا دنع ةنيل دمجلا دنع ةديدش وأ ءاهنيل ناميلس ةدارإ دنع ةئنيل نوكت وأ «اتِفَع ناميلسل ةنيل ءاهسفن

 دصق يأ :دارأ (نيلامكلا ريسفت) .ةداقنملا رومألاك هتدارإل ةفلاخملا مدع نيللا نم دارملا وأ ءهيمسق الك هل

 باوصلا باصأ :مهوق نم "دارأ" نيعم ىلع هلمح باوصلا ,"لعف" ىيعمب انهه "باصأ" حصي مل امل «ناميلس

 (نيلامكلا ريسفت) .أطحأف باوصلا دارأ يأ «باوجلا أطحأف



 ص ةروس ١9 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 .مهقانعا ىلإ مهيديا عمج دويقلا ,3> ٍدافصألا ف نيدودشم َنينَرَقَم مهنم نيِرْخاَءَو

 22 ياس د دعب ءاطعإللا نعش ل دهأ و تكف م نم هنم طعأ ٌنئماَف َنْواَطَع ان :هل انلقو

 00 لا ِباَكَم َنَسَحَو ئغلُرل اًنَدنِع هَل َنِإَو .كلذ يف كيلع باسح ال يأ
 دواد ةصقأق

 (2) با َدَعَو ٌرضب ٍبَضُعِب ُنَطْيْشلا َّسَم ينأب يأ نأ َدْهَبَر ئدات ْذِإ بوُيَأ اَدَبَع ٍدكذآَو

 ل اعت ةعقا ذات ىلا نم اهلك ءايشألا تناك نإو ناطيشلا ىلإ كلذ بسنو ىلأ

 اًذََه :ليقف ءءام نيع تعبنف برضف ؛ضرألا َكِلجِر برضا ّضكْرأ :هل ليقو

 110 (هنم برشت + جرا ُباَرْسَو دِراَب هب لستغي ام يأ لَسَتْغُم

 نأ مولعملا نم :خلإ دويقلا (نيلامكلا ريسفت) .ةدرمو ةلمع :نيمسق نيطايشلا لعج هنأك "لك" ىلع فطع :نيرخآو

 .حضوأ ناكل لالغألاب دافصألا رسف ولف ."خلإ مهيديأ عمجب" :هلوق عم ريسفتلا اذه مكلي الف ءلحرلا يف نوكي ديقلا

 (لمجلا ةيشاح) .برض باب نم هقثوأو هدش :هدفص :"راتخملا" فو .دويقلا ىلع قلطت امك اهيلع قلطت دافصألاو
 «"'ءاطعلا"ل ةلص :ليقو .هكاسمإو هعنم ىلع بساحم ريغ يأ ءرمألا يف نكتسملا نم لاح وهو :باسح ريغب

 (نيلامكلا ريسفت) .هانتم ريغ ءاطع هنإ يأ

 ةلالد اذهو «ريدقت الو باسح ريغب كانيطعأ يأ "انؤاطع" ب قلعتم هنأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث هيف :باسح ريغب

 ىلع رسعي ريثك هنأل ؛هيلع بساحم ريغ هنوك لاح يف يأ "انؤاطع" نم لاح هنأ :يناثلا .ءاطعإلا ةرثك ىلع

 ريغ كنوك لاح يأ ءامهلعاف نم الاح نوكي نأ زوجيو ."كسمأ" وأ "ننما"ب قلعتم :ثلاثلا .هطبض باسحلا

 (نيلامكلا ريسفت) .كاسمإلاو ءاطعإلا نم ركذ ام يف يأ :كلذ يف (لمجلا ةيشاح) .هيلع بساحم

 ةسوسوب لعف امبب هللا هالتبا امنإ هنإف ءهببس هنأل ؛ناطيشلا ىلإ دنسأ :ليقو :2! ناطيشلا ىلإ كلذ بسنو

 .هلام ةرثكب بجعأ وأ «هبنج ىلإ عئاج هراجو ةاش لكأ وأ .هثغي ملف مولظم هئاغتسا هنإ :ليق امك ,ناطيشلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لوقلا ريدقتب ةفنأتسم ةلمج هنأ ىلإ ريشي :هل ليقو (نيلامكلا ريسفت)

 هرهاظ :ءام نيع تعبنف (نيلامكلا ريسفت) ."كلحرب ضكرا" هنمو «لجرلا كيرحت :ضكرلا "سوماقلا" يف :ضكرا
 بهذأف ءامهادحإ نم لستغاف «ةيباحلا ضرأ يف ماشلا ضرأب نينيع اتناك :ليقو .نيلوق دحأ وهو «ةدحاو نيع اهنأ

 ةدراب ىرحألاو ةراح نينيعلا ىدحإ تناكو «هئاد نطاب هللا بهذأف ءىرخألا نم برشو «هئاد رهاظ ىلاعت هللا

 مسا "الستغم' نأ نعي «ءاملا يأ :هب لستغي ام يأ (يواصلا ةيشاح) .ىرخألا نم برشو ةراحلا نم لستغاف

 (نيلامكلا ريسفت) .ناكم مسا ال «لاصيإلاو فذحلا ىلع لوعفم



 ص ةروس ١4١ نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 مُهَلتِمَو هله َدْهَل اَنَبَهَوَو .هنطابو هرهاظب ناك ءاد لك هنع بهذف برشو لستغاف
8 

 ع 1 ب 0 10 5 1 ردع تمص +
 وأ شيشح نم ةمزح وه اثغِض كِدَّيب ذخو .لوقعلا باحصأل © بَبلألا ىلؤأل

 هيلع اهئاطبإل ؛ةبرض ةئام اهتبرضيل فلح دق ناكو 2,كتجوز .ِهَب برْصآَف نابضق
 8 ل ه2 رد +

 ةبرض هب اّبرضف «هريغ وأ رحذإلا نم دوع ةئام ذحأف ءاقرض كرتب ٌكثَيحت اَلَو اموي

 0 5 ب - 0 م و أ روس ا سا يت سس < عر 2

 َركداَو .ىلاعت هللا ىلإ عاجر © باوا ءهنإ بويأ دّبعلا معن ارباص هنندجَو انإ ةدحاو
 2 ا ل 8 . 1 ٍِع يد حص ثار ودرس مس يارس ميا سس ل

 (©) رصتَبألاَو ةدابعلا يف ىوقلا باحصأ ىديألا ىلوا بوقعيَو قححَسإَو ميهارَتإ انددبع
 1 1 رثكألل عمجلاب

 ميئارفإ تنب ةمحر اهمسا هتجوزو ءامبابش يف ديزو .هتجوز نم يأ "مهلثم هقزرو" :هلوقو .عبس وأ ثالث نيفنصلا
 هَ مضلاب - ةمزح :ةمزح وه (لمجلا ةيشاح١) .فسوي تحأ يهف «بوقعي تنب ايل اهمسا :ليقو «فس وي نبا

 بيضق عمج ءاهرسكو فاقلا مضب :تابضق .فكلا ًالم وهو :ةمزح :"لمجلا" يفو .ءيش لك نم طبرو عمج ام

 ميئارفإ تنب ةمحر وأ ءفسوي نب اشيم تنب رخخام وأ ,بوقعي تنب ايل :كتجوز (نيلامكلا ريسفت) .نصغلا وهو
 (نيلامكلا ريسفت) .فسوي نب

 ندلجيل فلح اككفع بويأ نأ :بيسملا نب ديعسو سابع نبا قيرط نع متاح يبأ نبا جرخأ :خإ فلح ناك دقو

 ةبرض اهيرض مث خيرامش ةئام ذخأف هب اهيرضيف انغض ذخأي نأ هرمأ ءالبلا هنع هللا فشك املف ؛ةدلح ةئام هتأرما

 يعفاشلاو ةفينح وبأ بهذف «ةصاخ اهكتِلَع بويأل ناك :دهاجم نعو .ةماع سانلل يه ءاطع نع جرحأ مث «ةدحاو

 (نيلامكلا ريسفت) .دهاحجم لوقك التلع بويأب اصاح كلام هآرو «هنيمب يف أرب دق كلذ لعف نم نأ :ءاطع لوق ىلإ

 ميكح ةروص يف اهقيرط يف لثمت ناطيشلا نإ :ليقف «هفلح هنع ببستملا اهئطب ببس يف فلتحاو :خلإ اهئاطبإل
 اذإ هنأ ىلع هيوادأ :لاقف ءضيرم يدنع :هل تلاقف هيلع نيبكنم سانلا تدجوف «هيلع ترمف «ىضرملا يوادي

 :لاقو ءاهنبرضيل فلحف «؛كلذب بويأ ىلع تراشأف «معن :تلاق .هاوس ءازج ديرأ ال «ئتيفش تنأ :لاق ئرب

 نم مكحلا اذهو «هترافك كمزلت ثيحب كنيمي يف عقت ال يأ :ثدحت الو (يواصلا ةيشاح) .ناطيشلا كلذ كحيو

 ةدحاو ٌدعي ال ةعمتجم داوعأب هبرضو «ةئامل برضب الإ أربي الف انعرش يف امأو .هتج ورب اقفر بويأ تايصوصخ

 (يواصلا ةيشاح) .ةدرفنملا ةبرضلا ملأ هنم لصح اذإ الإ اهنم



 ص ةروس ١و1 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ىلع فطع هدعب امو «هل نايب "ميهاربإ"و "اَنَدبَع' :ةءارق يفو .نيدلا يف رئاصبلا سم همم |١
 ع 5 58 تاع رات. 5 يبلع هو متدص 0 ١
 .امل لمعلاو اهركذ يا «ةرخآلا 2: رادلا ىركحردذ ىه ةصلاخي مهنّصلخا انإ . اندبع

 2: راّيخألا نيراتحملا َنّيَفَطَصُمْلا َنِمَل اًنَدنِع َمُحَبِإَو .نايبلل يهوا ةفاضإلاب ةءارق و
 فلتخا لفكلا اَذَو ةدئاز ماللاو «يِن وه َعَسَيِلآَو َليِجَمَسِإرْكْذاَو .ديدشتلاب "ريخ" عمج ديص ىرك د ىلإ ةصلاخ ةفاضإ

 /20 ٍراَيْخألاَنِي مهلك يأ ٌكلكَو لتقلا نم هيلإ اورف «َيِن ةئام لفك :ليق «هتوبن يف
 نوحي نأ ءافدحتا هديجوا اهيفو هةفاتفألاب "نقلا _ىفركذ ةضلاخ" ماشهو عفان أرق :خإ رادلا ىركذ ةصلاخب

 ؛"سبق باهش" :هلوق يف امك «ىركذ ريغو ىركذ نوكت دق ةصلاخلا نأل ؛نايبلل "ىركذ" ىلإ "ةصلاخ" ةفاضإ

 .لوعفمل افاضم اردصم نوكيف «ءصالحإ نيعمم ردصم "ةصلاخ" نأ :يناثلا .هريغو اسبق نوكي باهشلا نأل

 ةلعاف ىلع ردصملا ءاج دقو «ايندلا ركذ اهركذ دنع اوسانتو ءرادلا ىركذ اوصلخأ نأب يأ ءفوذحم لعافلاو

 .رادلا ىركذ مهل نحن انصلخأ نأب :نيعملا نوكي وأ «ةبقاعلاك

 هب ايوصنم "ىركذ" نوكيف «صالخإلا ئيعمم ردصم امكأ :اهدحأ ءهجوأ اهيفو «ةفاضإلا مدعو نيونتلاب نوقابلا أرقو

 وأ ءافاضم لمعي امك انونم لمعي ردصملاو «كلذ مدقت امك هب اعوفرم "ىركذ" نوكيف ءصولخلا نيعم. نوكي نأو
 ىلع عوفرم وه وأ ؛”"نيعأ" رامضإب بوصنم وأ اهل نايب وأ لدب "ىركذ"و «هباب ىلع لعاف مسا "ةصلاح" نوكي
 طاقسإ ىلع امإو ءعاستالا ىلع امإ ًافرظ نوكي نأو ؛"ىركذ"ب هب الوعفم نوكي نأ زوحي رادلاو ءأدتبم رامضإ
 (لمجلا ةيشاح) .ةصلاخ ةلصخ ببسب يأ «فوذحمل ةفص يهف ةفص تناك نإ "ةصلاخ"و ,ضفاخلا

 ىركذ نوبوشي ال «رادلا ىركذ مهل تصلخأ :نعملاو ؛هلعاف ىلإ فيضأف «صولخلا نيعمب ردصم هنأل يأ :نايبلل يهو

 ةففخملا نأ نم "سوماقلا" يف امل ؛هب ديق ,ديدشتلاب :ريخ عمج (نيلامكلا ريسفت) .هيلع روصقم مهم* امنإ ءرحآ مهب رادلا

 درو :"لاعفأ" ىلع عمجي ال وهو «ليضفت مسا ةففخم "اريخ" نأل :ليقو .حالصلاو نيدلا يف ددشملاو ءميشلاو لامحلا يف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيلصأ هنيعب هنأك لعج - ةرورض يف وأ ءاذوذش الإ ريحأ :لاقي ال ىح - هفيفخت موزلل هنأب
 (نيلامكلا ريسفت) .ردنكسإلاك «ةيمجعلا مالعألا ضعب يف تمزل دق اهنإف ءيبرع ريغ هنوك ياني الو :ةمزال ةدئاز ماللاو
 :بهو نع مكاحلا ىور [(نيلامكلا ريسفت) .رايخألا نم لجر ناك :ليقو ءايبن ناك :ليقف] :هتوبن يف فلتخا

 «يبن هنأ حيحصلاو «هبقلو هتوبن يف فلتخا ءبويأ نب رشب وهف ؛لفكلا اذ هامسو ءارشب هنبا بويأ دعب ثعب هللا نأ

 «بضغي الو سانلا نيب يضقي نأو «ليللا مايقو راهنلا مايصب لفكت هنأل وأ ءرسفملا هلاق امل امإ «لفكلا اذ يمسو

 (يواصلا ةيشاح) .ءايبنألا يف هتصق مدقتو «مزتلا ام. قوف



 ص ةروس ١9 4 نورشعلاو ثلاغلا ءزجلا

 ) ُقاَسَعَو قرح راح ءام يأ ٌميح ُهوُقوُدَيْلَف هدعب امم موهفملا باذعلا يأ اًددَه
 نِم دارفإلاو عمجلاب ٌرَخاَءَو .رانلا لهأ ديدص نم ليس ام - ديدشتلاو فيفختلاب-

 هدا مهباذع يأ ,فانصأ (2) جوز قاسغلاو ميمحلا نم روك ذملا لثم يأ -هلكَّش

 0 لخاد ٌةِحَتَقُم عمج جوف اَذَه :مهعابتأب رانلا مهوخد دنع مه لاقيو .ةفلتخم

 مش هن

 0© ران أوُلاَص مم م مهيلع ةعس ال يأ م اًيَحَرم ا :نوعوبتملا لوقيف «ةدشب رانلا

 .هوقوذيلف قاسغو ميمح اذه يأ «ريخأتلاو مدقتلا ىلع 'ميمح" هربخو «ءادتبالاب عفر عضوم يف اذه :خإ هوقوذيلف اذه

 ءافلا تلخدو «ربخلا عضوم يف "هوقوذيلف"و «ءادتبالاب عفر عضوم يف اذه نوكي نأ زوجيو ؛"هوقوذيلف" ىلع فقوي الو

 نوكي نأ زوجيو :ساحنلا لاق .ميمح اذه :ريدقت ىلع 'ميمح" عفتريو "هوقوذيلف" ىلع فقويف ؛"اذه" يف يذلا هيبنتلل

 . :ئعم امهعفري ءارفلاو ,”"قاسغو ميمح وه" نعم ىلع امهتعفرو اربخ امهلعجت مل ذكيح «قاسغو ميمح اذه رمألا :ئيعملا

 «هيرضأ اديز :لوقت امك "هوقوذيلف" هرسفي لعف رامضإب بصن عضوم يف "اذه" نوكي نأ زوجيو «قاسغو ميمح هنم

 (لمجلا ةيشاح) ."قاسغو ميمح" أدتبيو "هوقوذيلف" ىلع فقويف «ىلوأ "اذه" ف بصنلاو
 ,هوقيذيلف اذه اوقوذيل :ريدقتلا وأ ءحلاص لحجر - مهفاف - ديز :وحن «ربخلاو أدتبملا نيب ضارتعا :خلإ هوقوذيلف

 ريسفت) .ميمح وه يأ ,فوذحم ربخ اذه ىلع "ميمح"و .هوقوذيلف اذه باذعلاو «ةيبيقعت ريسفت وأ «ةدئاز ءافلاو
 ةيشاح) .مهجورفو مهدولج نم ليسي يذلا رانلا لهأ ديدص وهو :لاق هنأك "ام"ل نايب :خلإ ديدص نم (نيلامكلا

 ىلإ عجار وه :لاقي دقو «قاسغلاو ميمحلا ىلإ اعجار هنوك عم ءريمضلا دارفأل هيحوت :روكذملا لثم يأ (يواصلا

 (كرادملا ريسفت) .ابورض نوكي نأ زوجي هنأل ؛"رحآ"ل ةفص :جاوزأ (نيلامكلا ريسفت) .امه لماشلا بارشلا

 محتقا دق فيثك عمج اذه يأ :خإ جوف اذه (نيلامكلا ريسفت) .لوقلا ريدقتب فانيتسا هنأ ىلإ ريشي :خلإ مهل لاقيو

 ةياكح هذهو .ةدشلا :ةمحقلا «ةدشب ءيشلا يف لوحدلا ماحتقالاو «مكتبحص يف رانلا لخد يأ «رانلا مكعم

 ؛ةلالضلا مهعم اومحتقا نيذلا مهعابتأ :جوفلاب دارملاو ءاذه نولوقي يأ ءضعب عم مهضعب نيغاطلا مالك

 (كرادملا ريسفت) .باذعلا مهعم نومحتقيف

 متعمس ال وأ ءابحرم متيتأ ال يأ ءردقم لعفب لوعفم هنأ :امهرهظأ ,ناهجو "ابحرم" يف :ممي ابحرم ال

 يف مث .اقيض لب ابحرم مكراد مكتبحر ال يأ :ءاقبلا وبأ لاق .ردصملا ىلع بوصنم هنأ :يناثلاو .ابحرم

 وعدملل نايب "ممي' :هلوقو .ناكملا قيضب مهيلع ءاعدلل تقيس ةفنأتسم اهنأ :امهدحأ ,ناهجو ةيفنملا ةلمجلا

 - «لوقلا رامضإ ىلع هنأ باوجلاو ءالاح عقي ال ءاعدلاو «ءاعد هنأب هيلع ضرتعي دقو «ةيلاح اهنأ :يناثلاو .مهيلع



 ص ةروس ١ نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 ندخل هن نيلماشلا َنيِقَكُملل نإ انه ليمجلا ءانثلاب 5 .ليقثتلاب "ريخ" عمج

 ”نناآف نسح "ل نايب فطع وأ لدن ٍنَدَع ِتنَج .ةرخآلا ف عجرم نإ باعم
 بيف

 زريثكم نك :ٌريثك ةهكدفب ايف َنوُعَدَي كئارألا ىلع ايف نيكَتَم .اهنم ب وبدل الآ مه ٌهَحّكَفُم

 2 تا نهجاوزأ ىلع نيعلا تافه قدرا ٌترِصنَف ٌرهَدنِعَو 2 ِباَرْشَو مم

 روكذملا اًَدَه ."برت" عمج «ةنس نيثالثو ثالث تانب نهو :ةدحاو 6

 مهل اَم اَقَزرَل اًدنَه ّنِإ .هلجأل يأ 2 ٍباَسِكَآِ ويل انافتلا «ياطخلابو:ةنيقلاب نودع
 باطنلا ىلإ ةبيغلا نم

 وأ امئاد يأ "نأ"ل نا ربح وأ "انقر" نم لاح ةلمحلاو ,عاطقنا يأ 35 اك

 اَبَوَلْصَي ٌمُهَج 2 ٍباََم َرَمَل فنأتسم َنيِغَّطلِل ٌحرِإَو نينمؤملل روكذملا اذنه .مئاد
 د ا يا ا حا ناسا وف ينل .شارفلا (©و ُداَهملا سب اهولحخ دي

 ًادتبم نم ةلمج :ركذ اذه (بيطخلا ريسفت) .تيم وأ تّيم عمج تاومأك ؛فيفحختلاب "ريخ" وأ ليقثتلاب :ريخ عمج
 يف ام اهيف لماعلاو "ندع تانج" نم لاح :باوبألا مهل ةحتفم .اهدعب امو اهلبق ام نيب لصفلا امي دصق «ربخو

 وه امك ردقم ريمض امإ اهبحاصو لاحلا نيب طبارلاو ءلوعفملا مساب ةعفترم باوبألاو .لعفلا ئئعم نم "نيقتملا"

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .نييفوكلا يأر وه امك «هماقم ةمئاقلا ماللاو فلألا وأ ءانهه باوبألا يأ «نييرصبلا يأر

 (لمجلا ةيشاح) .لوألا ىلع حراشلا ىشم دق
 .ةنس نيثالثو ثالث تانب ءنسحلاو بابشلاو نانسألا تايوتسم يأ [ءارلا رسكو ءاتلا حتفب برت عمج] :بارتأ

 ءمهل تادل :بارتأ :"يواضيبلا" فو (نزاخلا ريسفت) .ندساحتي الو «نرياغتي الو ,نضغابتي ال تايحاوتم :ليقو
 ةيبص الو نهيف زوجع ال ضعبك نهضعب وأ «تبثأ نارقألا نيب باحتلا نإف ؛نسلا يف مهحاوزأل تايواسم يأ

 (لمجلا ةيشاح) .ةدالولا يف تابراقتم يأ "مهل تادل" :هلوقو

 قزرلا وهل يأ "انقزرل" ءاهفاصوأو تانجلا نم ركذ ام يأ "اذه نإ" :نيعملاو «ىلاعت هللا مالك نم :خإ انقزرل اذه نإ

 هربخ أدتبم اذه نأ ديري :نينمؤملل (يواصلا ةيشاح) :اذبأ عاطقنا يأ "دافن نم هل ام" ءاندابع ىلع هب لضفتن يذلا

 نم مهتحت ام هبش :داهملا سئبف (نيلامكلا ريسفت) .اذه ذخ وأ ءركذ امك ءاذه وأ اذه رمألا :هريدقت :ليقو فوذحم

 (كرادملا ريسفت) .مئانلا هشرتفي يذلا داهملاب رانلا



 ص ةروس ١ نورشعلاو ثلاغلا ءرجلا

 و ُراَرقْلا َسّفَِف اكل رفكلا يأُهوُمْتَمَدَ أ ل َرْثنَأ لب عابتألا يأ أوُناَق
 هباذع لثم يأ اًفْعِض اًباَّذَع ُهَدزَق اَدنَه اََّل َمّدَق نَم اَنَيَر :ًاضيأ أوُلاَق .رانلا مكلو انل

 يار اك

 نس يا انلا نيرو 0 00

 ِمكَنَع تلاع تأ ؟مه ب يأ ,ةبسدلل 85 ءايندلا يف محب رخسن

 َّنِإ .ناملسو بيهصو لالبو رامعك نيملسملا ءارقف مهو ؟مهرن ملف 2و ٌرَصَتَألا

 ا وطء مب مّدقت امك (2)راَكلآ ٍلَهأ ُمُصاَخَع وهو هعوقو بجاو يَ َكِلَذ

0 

 :هل وعدت نمل لوقت «مهعابتأ ىلع مهنم ءاعد :"نيلامكلا" يفو (لمجلا ةيشاحإ .ابحرم ال :مهل الوقم يأ -

 يف ماللاك هل وعدملل نايب "ممي"و .ءوسلا ءاعد يف "ال" لحدت مث ءاقيض ال دالبلا نم ابحر تيتأ يأ ءابحرم

 ."فاشكلا" قااذك هوحنو "هل ايقس"

 متنأ يأ ؛كلذب مهتيقحأل ليلعت اذه :خلإ هومتمدق متنأ (نيلامكلا ريسفت) 00 نأ يأ :خلإ متنأ لب

 يف اهنييزتو «ةئيسلا لامعألاو ةغئازلا دئاقعلا نم هيلإ يدؤي ام مدقتب هيف انومتعقوأ وأ ءانل يلصلا وأ باذعلا متمدق

 «"اباذع"ل تعن وأ ,"هدز"ل فرظ :رانلا يف (لمجلا ةيشاح) .انسفنأ ءاقلت نم اهانرشاب انأ ال ءاهيلع انئارغإو اننيعأ

 ةبسنلل نيتءارقلا ىلع "ايرخس" يف ءايلا يأ :ةبسنلل ءايلاو (لمجلا ةيشاح) ."هدز" نم وأ .هصيصختل هنم لاح وأ

 ."حورلا" نم ءصوصخلا يف ةيصوصخلا :ليق امك «لعفلا يف ةوق ةدايز ةبسنلا ءاي يف نأل ؛ةغلابملل تديز

 مهفوك عم مهرن ملف :خلإ تغاز مأ (نيلامكلا ريسفت) .اهيف اوسيل مهنأل ؛انل مهتيؤر مدع يأ :مه نودوقفمأ يأ

 ."الاجر" ىلإ عحار ريمضلا :نيملسملا ءارقف مهو (نيلامكلا ريسفت) ."انل ام" :هلوقل ةلداعم "مأف اهيف

 (يواصلا ةيشاح) .ةنيدملا يف ملسأ امنإ وهو ,ةكم لهأ يف مالكلا نأل ؛هطاقسإ 3 :تاملسو

 ًادتبم ربخ "مصاخت" نأ ىلإ هب راشأ :خل مصاخت وهو (بيطنلا ريسفت) .هب اوملكتي نأ دب الف :هعوقو بجاو

 نوكي نأ لمتحيو «فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلإ ريشي :خلإ مصاخت وه ."حورلا" نم .؛كلذل نايب ةلمحلاو .فوذحم

 ام. باوحلاو لاؤسلا نم مهنيب يرحي امو مهلواقت هبش املو :رانلا لهأ مصاخت (نيلامكلا ريسفت) ."قحلا" نم الدب

 ابحرم ال متنأ لب" :مهعابتأ لوقو ."مهي ابحرم ال" :ءاسؤرلا لوق نألو ءامصاخت هام ,نيمصاختملا نيب يرحي
 (كرادملا ريسفت) .كلذ ىلع هلامتشال ؛امصاخت هلك لواقتلا يمسف «ةموصنخلا باب نم "مكب



 ص ةروس أ 5 نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 ساو هللا ةلانولا نعتاَمَوَ نانلاب فردم هرم انأ آَمْنإ ةكم رافكل دمحم ايف عه 2

 ٌرِفَغْلا هرمأ ىلع بلاغلا ُريِزَعْلآ امي اَمَو ِضَْرَألآَو تَوَمّسلآ ُبَر 0

 يذلا نآرقلا يأ 2: َنوْضرْعُم ُهَنَع مثنَأ 2: مِظَع أَؤَبَت وه مهل لق .هئايلوأل جي

 لب ل نم نإ نام :هلوق وهو ءيحوب الإ ملعي ال امب هيف مكتمجو هب ىئابأ
 يف ٌلِعاَج يّنِإم :هللا لاق نيح مدآ نأش يف () َنوُمِصَتْحَ ْذِإ ةكئالملا يأ لَعَأْلآ

 ركذا .راذنإلا نيب :2) نيبُم ريذك نإ يأ أتأ امنأ آلِ َّلِإ ىَحوُي ام نإ «ةفيلخ ضرألا 0 8 ال كا 5 عم رك را“ م ع

 ه2 ف حام 4 رو و 4 راف ا ل 2 .مدآ وه: 0 » ٍنيِط نِّم اَرَهَبقِلَح نإ ةَكبلَملِل كبر َلاَق َذإ

 مهبساني امنإ مهو ءرافكلا عم همالك نأل ؛راذنإلا ىلع رصتقاو .نهاكالو رعاش الو رحاس ال يأ :رذنم انأ امنإ

 (نيلامكلا ريسفت) .امكح همدقتل ؛ريمضلا هيلإ عحر :نآرقلا يأ (يواصلا ةيشاح) .اضيأ ارشيم ناك نإو ءطقف راذنإلا

 :هلوق ال "خلإ ةكئالملل كبر لاق ذإ" :هلوق وه يحوب الإ ملعي ال ام نأ هيفو ,يحوب الإ ملعي ال ام يأ :خلإ وهو

 (يواصلا ةيشاح) .يحولاب الإ ملعي ال امل اديهمتو ةئطوت ركذ هنإ :لاقي نأ الإ "لإ ملع نم يل ناك ام"

 هدعب اروكذم هنوكل ؛ءافح عون هيلإ ريمضلا عاجرإ يف ناك املو «مدآ أبن ميظعلا أبنلا نم دارملا نأ ٍنيعي :هلوق وهو
 (نيلامكلا ريسفت) .مدآ أبن ىلع لمتشي امث ؛هدعب روكذم وه ام هنم دارملا :لاقو ءفوصوملا نآرقلا ىلإ ريمضلا داعأ

 ريغ نم «ةمدقتملا بتكلا ف تدرو ام ىلع «مهنيب ىرج امو «ةكئالملا لواقت نع هرابحإ نإف :ملع نم يل ناك ام

 (يواضيبلا ريسفت) .يحولاب الإ روصتي ال باتك ةعلاطمو ,عامس
 هيف "نومصتخي ذإ" :هلوقو «ءابلاب ىدعت كلذلف ؛ةطاحإلا نعم نمضو «"ملع نم" :هلوقب قلعتم :ىلعألا ًأالملاب

 ,نومصتخي ذإ ىلعألا الملا مالكب يأ ءردقم فاضم< :يناثلاو ءاضيأ ردصملاب بوصنم هنأ :امهدحأ ؛ناهجو

 مهضعب «ىلعألا الملا يف نومصتخي يأ ءشيرقل :ليقو «رهاظلا وه اذه ىلعو ءألملل "نومصتخي" ف ريمضلاو
 (لمجلا ةيشاح) .مهيف نومصتخي ذإ :ريدقتلاف ءكلذ ريغ :لوقي مهضعبو هللا تائب :لوقي

 ام :ىعملا :ليقو «ةيلعافلا ىلع عفترم الإ دعب امف «غلبو رذنأ نأ وهو ءاذه الإ ىحوي ال يأ :نيبم ريذن امنأ الإ
 سيل «دلجلا رهاظ يأ «ةرشبلا ئداب اناسنإ يأ :ارشب قلاخ نإ (نيلامكلا ريسفت) .راذنإلا الإ ءيش يلإ يحوأ

 "ارشب قلاح ينإ" :مهل لوقي نأ حص فيك :ليق نإف .رشق الو شير الو ربو الو رعش الو فوص هدلح ىلع
 تيك هتفص نم اقلخ قلاخ ينإ :مهل لاق نوكي هنأ نكمي هنأب :بيحأ ؟لبق هب اودهع الو ءرشبلا اوفرع امو

 (لمجلا ةيشاح) .مسالا ىلع رصتقا هاكح نيح هنكلو ءتيكو



 ص ةروس ١ ةا/ نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 هيلإ حورلا ةفاضإو ءايح راصف ىحوُر نِم هيف تيرحأ َتَخَفَتَو هتممتأ ُهَيَوَس اَذِإَ

 220 نيدجسس هل أوعقف هيف هذوفنب ناسنإلا هب ىيي فيطل مسج :حورلاو ,مدال فيرشت

 وه َسيِلَبِإ هَل .ناديكأت هيف [ جو َنوُدَخَأ هلك ُهكِيَمْلا َدَجَسَ .ءانحنالاب ةيحن دوجس

 َلاَق .ىلاعت هللا ملع يف ي) َنيرِفَكْلآ َنِم ناك َربكَتْسَأ ةكئالملا نيب ناك ءنحلا وبأ
 ؛مدال فيرشت اذهو .هقلخ تيلوت يأ ّىَدَيِبتَقَْلَخ امل َدِجَست نأ َكْعَتَم ام ُسيِلَإتي

 تك م خيبوت 0 ؟دوجسلا ىلع نآلا َتَرْبكَجَسَأ هقلخ هللا ىلوت قولخم لك نإف
 ... هني رح أكأ لاق .مهنم كنوكل ؛دوحسلا نع تربكتف «نيركتما (هز َنيلاَعْل َن
 ناك املا «نيوبألا طسوت ريغ نم هسفنب :هقلخ تيلوت يأ .عامتحالل نوعمجأو «ةطاحإلل لك :ناديكأت هيف

 لمع يف ليق ىح ءامهريغب رشابت يلا لامعألا رئاس ىلع نيديلاب لمعلا بلغ هيديب هلامعأ رثكأ رشابي نيديلا وذ
 ,هتلمع امث اذه :كلوق نيب قرف قبي مل ىح «كادي هتلمع :هل دي ال نمل ليق حو «كادي تلمع امم وه :بلقلا

 .كدي هتلمع امث اذهو

 روهمج لوق اذه ءانه ةلصتم "مأ"و ءراكنإو خيبوت ماهفتسا وهو «ماهفتسالا ةزممي ةماعلا أرق :خإ تربكتسأ

 ةلداعم نوكت امنإو «نيلعفلا فالتحا عم ؛«فلألل ةلداعم نوكت ال اهنأ :نييوحنلا ضعب نع ةيطع نبا لقنو «نييوحنلا

 - ةيآلا هذهك - نالعفلا فلتحا اذإو ءورمع مأ ماق ديزأو ءورمع مأ ديز ماقأ :كلوقك «لعف ىلع تلخد اذإ

 :هيوبيس لاق «هفالحخخ ىلع ةاحنلا روهمج لب ,دساف بهذم نييوحنلا ضعب نع هاكح يذلا اذهو .ةلداعم تسيلف

 الو «ناك امهيأ يردت ال امهدحأ نع لأست امنإ كنأل ؛نسحأ لعفلاب انه ءادتبالاف «هتلتق مأ اديز تبرضأ :لوقتو

 مهنم ةعامج أرقو .نيلعفلا فالتخا عم فلألا امي لداعف ؛خلإ ناك كلذ يأ :تلق كنأك ءامهدحأ عضوم نع لأست

 ماهفتسالا نوكي نأ :امهدحأ ءنيهجو تلمتحاف «لصولا فلأب "تربكتسا" - هنع ةروهشم تسيلو - ريثك نبا

 (لمجلا ةيشاح) .اهطرش مدعل ؛ةعطقنم "مأ"ف اذه ىلعو ءاضحم اربخ نوكي نأ لمتحاو «"مأ" هيلع لدي ادارم

 «راركتلا هيلع مزليف «نيربكتملا هانعم "نيلاعلا نم" :هلوق نأ وهو ءدراو لاؤس باوح ىلإ رسفملا راشأ :خلإ نآلا
 (يواصلا ةيشاحإ .رمتسملا مدقلا كرابكتسال مأ ثداحلا كرابكتسال دوجسلا تكرتأ :ئيعملا نأب باحأف

 هنم اريخ هنوكل دوجسلا كرت امنإ هنأب باجأ هنأل ؛قباسلا ماهفتسالا قباطي مل سيلبإ نم باوج اذه :هنم ريخ انأ لاق

 - «ضرألا نم نيطلاو ةينارون رانلا نوكل ؛نيطلا نم فرشأ رانلاو «نيطلا نم مدآ لصأو «رانلا نم هلصأ نأب كلذ نّيِبو



 ص ةر /١5 نورشعلاو ثلانلا ءرجلا

 نم :ليقو «ةنجلا نم يأ اَنِم َجّرْخآَف َلاَق 3) ٍنيِط نِم ُْهَتَقَلَحَو ٍراَن نِم ىَتَقَلَح

 لاق .ءازجلا 3 نيّدلا ِمَوَي ىلإ َىَتَعَل َكيِلَع َنإَو .دورطم 9 ٌمِجَر َكَنِإَف تاوامسلا

 وي ىلإ ؛29 َنيرظنُمْلا َنِم كَنِإَف لاق .سانلا يأ متو َنوُكَعَبُي ِمْوَي لِ نَرِظنَأَف َبَر

 لإ ,2 َنيِعَحَأ ْمُهَئيوْعَأَل َكتَّرِعِبَف َلاَق .ىلوألا ةخفنلا تقو 9 ٍروُلَعَمْل ِتَقَوْل

 امهبصنب «2) ل وقأ َّقَلآَو قَأَف َلاَق .نينمؤملا يأ ,2 2 تَيِصَلْخُمْلا مُهنِم َكَداَبِع

 ,روكذملا لعفلاب :ليق لوألا بصنو «هدعب لعفلاب هبصنف يناثلا بصنو لّوألا عفرو

 530 ,مسقلا فرح عزن ىلع :ليقو «قحلا قحأ يأ ءردصملا ىلع :ليقو

١ 

 الد

 1 < ها

._- 

 عفتني ال يذلا دامرلا ىلإ رانلا لآم نأل ؛اهيف أطحأ دقو ؛ةهبش هذهو «يناملظلا نم فرشأ ينارونلاو «ةيناملظ يهو

 ىلع ةدايزو .دامرلا نم ريخخ ةرجشلاو ناسنإإلا نأ مولعملا نمو «ةرجشلاو ناسنإلاك تبان مان لكل لصأ نيطلاو هب

 نم :يناثلاو ,"يديب تقلح امل" :هلوقب هيلإ راشملا لعافلا ةهح نم :لوألا ءرومأب فرشت يناسنإلا عونلا نأ كلذ

 ةكئالملل انلق ذإ" :هلوقب اهيلإ ناقلا ةياغلا ةهح نمو «"يحور نم هيف تحخفنو' :هلوقب اهيلإ ناتثبملا ةروصلا ةهج َ

 (يواصلا ةيشاح) .هتيلضفأ يلع لدف «يناسنإلا عونلا ريغل كلذ لصحي ملو ." مدآل اودجسا

 ا يأ عادتبالا ىلع عفرلاب خا قحلاف لاق ,ةكئالملا ةرمز نم وأ :ليق اضيأو :تاوامسلا نم ليقو

 ء«بصتتاف ءابلا فذح يعي ءاذك نلعفأل هللا :كلوقك هب مسقم هنأ ىلع بصنلابو «قحلا انأ يأ «ربخلا ىلع وأ

 :هانعمو "لوقا حب باوصنم وهو هيلع مسقملاو هب مسقملا نيب ضارتعا "لوقأ قحلاو'" :هلوق .نألمأل :هباوحجو

 وه يذلا قحلا وأ ,"قحلا وه هللا نإ" :هلوق يف يذلا لجو زع همسا امإ "قحلا"ب دارملاو .قحلا الإ لوقأ الو

 راركتلا نوكيو ,."لوقأ" وهو :روكذملا لعفلاب ليق (كرادملا ريسفت) .هب هماسقإب هللا همظع «لطابلا ضيقن

 .قحلاب مسقأ يأ "مسقلا فرح عزن ىلع ليق" :هلوقو .ديكوتلل

 بصن نأ :لصاحلاف ,"قحلا" بصنو .مسقلا فرحو لعفلا فذحف «قحلاب مسقأ يأ :مسقلا فرح عزن ىلع

 حراشلا كلذ ركذ دقو «تالامتحا هيف هعفرو ةثالث تالامتحا هيفف لوألا بصن امأو .دحاو هجو الإ هل سيل يناثلا

 ءمسقلا فرح 2 هبصن :ناهجو ضعتبلا كلذو «بيراعألا ضعب ىلع يأ "ل 0 باوجو" :هلوقو .هلك

 باوج "نآلمأل" نوكيف ءرخآلا عفرلا هجوو «نيرخآلا بصنلا يهجو ىلع امأو ."يمسق" ربخلا ريدقتب هعفرو
 (لمجلا ةيشاح) .كلذ وحن وأ .خلإ نألمأل ٍتزعب مسقأ :هريدقت ءردقم مسق



 رمزلا ةروس 8[١ نورشعلاو ثلاغلا ءزجلا

 باوجو «يمسق قحلاف :ليقو «ْئيم قحلاف يأ «ربخلا فوذحم م هنأ ىلع هعفرو

 ل © نييمجأ سانلا نم َمُمَبِم َكَعِبَت نّمِمَو كتيّرذب َكدِم ٌمَهَج عج َنألمأل 0

 نآرقلا نيلوقتملا (2 َنيِفلكَمْلا َنِم ْاَنأآَمَو لعُج ٍرَجَأ نم ةلاسرلا غيلبت ىلع ِهيَلَع م

 ءالقعلا ناو سنإلل ج9 َنيَِمَعْلَل ةظع كو اّلِإ نآرقلا ام يأ وه ْنِإ .يسفن ءاقلت نم
 موي يأ (2) بيج َدْعَب هقدص ربخ رْمَأَبَي ةكم رافك اي ّنُمَلْعَمَلَو .ةكئالملا نود

 .هللاو يأ ءرّدقم مسق مال اهلبق ماللاو .""فرع" ىنعمب "ملع"و «ةمايقلا

 سمح يهو «ةيندمف (جِهِسْفْنأ ىَلَعاوُفَرْسَأَنيِذَّلا يِداَمِع يلق الإ ةيكم رمزلا ةروس
 ةيآ نوعبسو

 ءيحجو ؛"كعبت نممو" :هلوق يف هيلع فطع امو ,"كنم" يف ريمضلل ديكوت هنأ :امهرهظأ .ناهجو هيف :نيعمجأ
 ,ةصاخ "مهنم" يف ريمضلل اديكأت نوكي نأ يرشخمزلا زوجو .هفالح رثكألا نأ مدقت دقو "لك" نود "نيعمجأ"ب

 (لمجلا ةيشاح) .سانو سان نيب كلذ يف توافت ال "سانلا عيمج نم مهعبت نمو نيطايشلا نم منهج نألمأل" :ردقف

 ركذلاو «"ركذ الإ وه نإ" :هلوق لحأل ؛مهلمشي نيملاعلا ظفل ناك نإو «نيملاعلا نم مهجرحأ امنإ :ةكئالملا نود

 (يواصلا ةيشاح) .نجلاو سنإلا الإ بساني ال وهو ,فيوختلاو ةظعوملا :هانعم
 دعب :سابع نبا لاق :"نزاخلا" يفو .ايندلا ةدم وه نيحلاو ءبوصنم وهف "نيح دعب" ل ريسفت :ةمايقلا موي يأ

 نسحلا ناكو «توملا دعب هملع تام نمو ءالعو هرمأ رهظ اذإ كلذ ملع يقب نم :ليقو «ةمايقلا موي :ليقو «توملا

 ءدحاو لوعفمل دعتم وهف يأ :فرع ىنعمب ملعو (لمجلا ةيشاح) .نيقيلا ربخلا كيتأي توملا دنع !مدآ نبا اي :لوقي

 (يحركلا ريسفت) ."نيح دعب" :هلوق وه يناثلاو «نينثالاب ايدعتم نوكيف هباب ىلع 'ملع" نإ :ليقو ,"هأبن" وهو
 اوقتا نيذلا قيسو" «"ارمز منهج ىلإ اورفك نيذلا قيسو" :هلوق يف اهيف رمزلا ظفل ركذل ؛كلذب تيمس :رمزلا ةروس
 لاق ءاهيف فرغلا ركذل ؛فرغلا ةروس اضيأ ىمستو ؛ةفئاطلا يهو «ةرمز عمج رمزلا نأ ٍتأيسو «"ارمز ةنحلا ىلإ مير
 «فرغلا ةروس أرقيلف هقلخ يف هللا ءاضق فرعي نأ دارأ نم :يورو «ةينبم فرغ اهقوف نم فرغ مهل" :ىلاعت

 ف تلزن اهإف يأ :خلإ يدابع اي لق الإ (يواصلا ةيشاح) ."ليئارسإ ئب"و "رمزلا" أرقي نيح ماني ال ناك ٌدْنو هنأ دروو
 - «تايآ عبس ةنيدملاب لزن يذلا نإ :ليقو «ةدحاو ةيآ اهنأ هرهاظو «ةنيدملاب ملسأ هنإف هدي يبلا مع ةزمح لتاق يشحو



 رمزلا ةروس ظ 0 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ا .هعنص يف 5 معنا كل كورا هربخ هللا َنِم أدتبم «نآرقلا بّتكل لا ليزغت

 وا 2 1 يضع 95 5 سا

 اًضلخم َهَّللا دبعاف "انلزنأب قلعتم قَحْلاب بتكلاآ دمحم اي كليلإ آَئلَزَ

 ريغ هقحتسي . سيق لا هني الأ 0006 يأ .كرشلا نم © حتريدلا
 لإ دك م

 آل مهدبعُت اَم ام :اولاق ةكم ر ا هاا مانصألا هنود . ىف وذا < يذلاو

 ىف نيملسملا نيبو َرُهَََب كحد َّنِإ ابيرقت ىنعب ردصم ءىبرق َىقْلُز هلآ ىلإ اوبر

 اهيف نأ لصحتف "...ثيدحلا نسحأ لزن هللا" :ىلاعت هلوقو «ةيآلا هذه «ناتيآ امهنإ :ليقو ءاهدعب تسو ةيآلا هذه -

 (يواصلا ةيشاح) .اعبس الإ :ليقو «نيتيآ الإ :ليقو «ةيآ الإ ةيكم :ليق «لاوقأ ةثالث

 هملعي امنإ :نيكرشملا لوقل ادر لزن .هريغ نم ال هللا نم لصاحو نئاك نآرقلا لازنإ يأ :خإ باتكلا ليزنت

 ارقتسم لعجي دقو «ةيببسلل ءابلاو ءوغل فرظلاف :"انلزنأ"ب قلعتم (يواصلا ةيشاح) .ةنج هب نإ :مهلوقلو ءرشب
 لعجي ال «هقلاح ىلإ هلمعو هتينب دبعلا دصقي نأ :صالخإلا :نيدلا هل اصلخم (نيلامكلا ريسفت) .قحلاب اسبلتم يأ

 ىوهلا نم يأ :صلاخلا نيدلا .ءايرلاو كرشلا بئاوش نم ةعاطلا هل اضحمم يأ ءضارغألا نم ضرغل كلذ

 "يشاوكلا" يف هلاق امك ؛ءكرشلاو كشلاو

 كرشلا نالطب نايبب «ديحوتلا نع ةرابع وه يذلا نيدلا صالخإ نم ركذ ام ةقيقحل قيقحت :خلإ اوذختا نيذلاو

 "لإ مهنيب مكحي هللا نإ" :هلوق ةلمج هربخو «ءادتبالاب عفر لوصوملا لحمو .هصالخإ كرت نع ةرابع وه يذلا
 لاقو (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهكارشإ ةيفيكل ةينبم «لوقلا ريدقتب "اوذختا" واو نم لاح "خلإ مهدبعن ام" :هلوقو
 بصني "اوذختا"و .لالحلا عينص نم ردابتملا وه اذهو «خلإ مهدبعن ام :نولوقي :هريدقت فوذحم ربخلا نإ :هريغ

 (لمجلا ةيشاح) .حراشلا هردق امك فوذحم امهنم لوألا «نيلوعفم

 ربخ هنأ ديري :مهدبعن ام اولاق (نيلامكلا ريسفت) ."اوذختا" :هلوقل يناثلا لوعفملا ريدقت ىلإ ريشي :مانصألا

 ىلع دكؤم ردصم وه يأ [ةدكؤم الاح نوكي نأ زوحيو] 00 (نيلامكلا ريسفت) .لوقلا ريدقتب لوصوملا
 ميقأ مسا وهو «ىبرق يأ "ىفلز" :"بيطخلا" هرابكو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ئيعملا يف هل قالم ءردصملا ظفل ريغ

 كتاب 3 نس كتبنا :وحن :ابيرقت ىنعمب 00 ىلاعت هللا ىلإ انوبرقيل الإ :اولاق مهأك ءردصملا ماقم

 (نيلامكلا ريسفت) .(8:لمزملا) ليتني «(10:حون)



 رمزلا ةروس ". نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 دلولا ةبسن يف ٌُبِذكَّوه َنَم ىِداَهَي 5 ءرانلا نيرفاكلاو ةنجلا نينمؤما لخديف
 نمحرلا ذختا" :اولاق متر : نأ أ رول وو انه هيلا

 وق 0 دا نع هل ازعل حيل ذا ارز

 َلِيَل لحدي ُرَوَكَي "قلخ"ب ب قلعتم َقَحْلِب ض راو توم َقلَح .هقلخل تو ُراَهَقْلا

 هاذح ردقلاو قينكلا رخو ديزمف للا ع هلحدي َراَهَنلآُرَوَكُيَو ديزيفر را
 نم مقتنملا ؛هرمأ ىلع بلاغلا ُديِزَعْلا وه الأ ةمايقلا مويل ىَبَسُم لجأ هكلف يف ى

 ساس سب سلا الرس سل ع

 هيععم اَهَجوز اَبِم َلَعَج من مدآ يأٍةَدِحو سْفْن نِّيِرْكفَلَح .هئايلوألا قو ٌرْفَعْل 52
2 

 قفوي ال يأ :يدهي ال هللا نإ (يواصلا ةيشاح) .رخآلا نع قيرف لك زييمت مكحلاب دارملاف يأ :ةنجلا نينمؤملا لخديف

 كلذب راشأ "هيلإ دلولا ةبسن ٍق" :هلوقو .ىلاعت هملع يف رفكلاو بذكلا ىلع لوبحم وأ «رافك بذاك وه نم ىدهلل

 :لاقيف ذئئيحو «هلبق ام ةمتت نم نوكي نأ حصيو «'خلإ هللا دارأ ول" :هلوقل ةئطوت "خإ يدهي ال هللا نإ" :هلوق نأ

 ليبس ىلع دلو ذاختاب هتدارإ تقلعت ول يأ :خل! هللا دارأ ول (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هريغل ةيهولألا ةبسن ف بذاك

 ادلو ذختي نأ هللا دارأ ول :لاقي نأ :هريرقتو «هتجيتنو هارغص تفذح يئانثتسا سايق ىلإ ةراشإ ةيآلاو .ريدقتلاو ضرفلا

 (يواصلا ةيشاح) .ادلو ذحتي نأ دري ملف ءائيش هقلخ نم فطصي مل هنكل ءءاشي ام قلخي امم ىفطصال

 "نم"ف «هنأش يف اولاق يأ "اولاق" :هلوقو .حيسملاو ريزعو ةكئالملاب :ةثالثب هنيبو .قولخم ربغ يأ :خلإ اولاق نم ريغ

 "ريزعو" :هلوقو ؛لوقلا لوقم ةلمجلاو ,فوذحم أدتبم ربح "هللا تانب" :هلوقو ."نم"ل ةينايب "ةكئالملا نم" :هلوق يف

 (لمجلا ةيشاح) .هدعب اميف لاقي اذكو «لوقلا لوقم "هللا نبا" :هلوقو ,"ةكئالملا" ىلع افطع رجلاب

 هنوكو «هقلاخ سنح نم دلولا نوكي نأ مزلي هنألف القع امأ ءالقنو القع عنتمم هنأل يأ :دلولا ذاختا نع هل اهيزنت

 بتكلاو ةيوبنلا .ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا ترتاوت دقف القن امأو .لطاب وهو «قلاخلا ثودح مزلتسي هنم اسنج

 «فللا ريوكتلا لصأو «راهنلا ىلع هلحدي :ليللا روكي (يواصلا ةيشاح) .ادلو ذحتي ل ىلاعت هللا نأ ىلع ةيوامسلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ءاتشلا يف امك «ليللا يأ ديزيف ليللا ىلع هلحديو ءفيصلا يف امك راهنلا يأ ديزيف

 لزنأو" :هلوق .ءاوح كلذ دعب قلخخ مث رذلاك هرهظ نم مدآ ةيرذ جرخأ :ليق ,هاريَّصق نم ءاوح يأ :اهجوز
 «تابنلاب الإ شيعت ال اهنأل وأ ءامهزنأ مث ةتلع مدآ عم ةنجلا يف اهقلخ وأ :نسحلا نع .لعج يأ 'ماعنألا نم مكل
 (كرادملا ريسفت) .اهلزنأ هنأكف «ءاملا لزنأ دقو «ءاملاب الإ موقي ال تابنلاو



 رمزلا ةروس "0. نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 لك نم جوَأ ةييَم زعملاو نأضلا :منغلاو رقبلاو ليوا نقلا يكل َلَرْنَأَو ءاوح

 اَقَلَخ ْمُكِسهمأ ٍنوُطُب ىف ْمُكَفُنَت ماعنألا ةروس يف نّيب امك «ىثنأو ًاركذ :ناجوز

 ةملظو نطبلا ةملظ يه ثلث ٍسمْلُظ ىف ًاغضم مث اقلع مث ًافطن يأ ٍقلَخ ِدَْب ْن
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 نع :زَنوُفرصم قف وم الإ دنلإ ل كلنا هل كودك كل ةميشملا ةملظو "0

 نإو ردك هداَبِِل اري الو كم اق قوات راكد ؟هريغ ةدابع ىلإ هتدابع

 عابشإ عم اهمضو | ءاملا نوكسب ُهََصَرَي اونمؤتف هللا أوُركَشَت نِإَو مهضعب نم ةدارأ
 1 نباو يئاسكلاو ريثك نبال

 در ىلإ من مك هلمحت ال يأ ىَرْخأ سفن َرزو ٌةَرِزاَو سفن ُرِرَ الو 0 ركشلا يأ «هنودو

 .بولقلا يف اه. تي ِروُدّصلَأ ٍتاَّزب ميغ هُهَنِإ َنوُلَمْعَت مدُك امي مُكُفبَنيف َرُكُعِجحْرَم

 .دلولا هيف نوكي يذلا قيقرلا دلحجلا وه ,دلولا لحم :ةمجعملا نيشلا رسكو ميملا حتفب وه :ةميشملا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .خلإ ثلاث ربح "كلملا هل" ةلمجو ءرخآ ربخ "مكبر"و «هربح '"هللا"و ءأدتبم "كلذ" :خلإ هللا مكلذ

 سيل رفكلا نأل :خ+! ىضري الو (لمجلا ةيشاح) .اربج نوكي نأو ءافنأتسم نوكي نأ زوجي "وه الإ هلإ ال" :هلوق

 لوق وهو «ةداتق نع يور اذك «هتدارإب ناك نإو هللا ىضرب سيل رفكلاف :خلإ هدارأ نإو (كرادملا ريسفت) .هللا ىضرب

 :هلوقو .هاضرب رفكلا نأ ةيرعشألا ضعب نع لقن اذك «نينمؤملا هدابعل ىضري ال :يدسلاو سابع نبا نعو «فلسلا

 نع لقنو «ةيفنحلا هركنأو «فيرشتلل ةفاضإلاو ,مهنم نوصلخملا نونمؤملا هيف دابعلاب دارملا "رفكلا هدابعل ىضري ال"
 ةدارإلا نعم. ىضرلا لعج نمف «هريسفت ىلع رئاد هنأ رهاظلا :"ةرئاسملا" يف مامحلا نبا لاق .نيمرحلا مامإو يرعشألا

 (نيلامكلا ريسفت) .لوألا ىلإ بهذ طخسلا هلباقيو ةبحناب هرسف نمو يناثلا ىلإ بهذ هركلا هلباقمو

 يكم «عابشإلاو ءاحلا مضب "هضري" .ةنحلا هيلع مكبيثيف ءمكزوف ببس هنأل ؛مكل ركشلا ضري يأ :خإ هضري

 (كرادملا ريسفت) .هضري :مهريغو .دامحو ىيي ريغ مصاعو ماشهو عفان ؛عابشإلا نودب ءاهلا مضب "ةضري" :يلعو

 ءمكل ركشلا ىضري يأ "مكل ركشلا يأ" :هلوقو .طرشلا ءازج هنوكل ؛فلألا فذح «هاضري 3 :هضري

 :ركشلا لإ ادئاع "درت" يق "٠" قيشلا
 هيلع نأ هانعمف ؛هلعافك رشلا ىلع لادلا نأ نم درو امو ءرخآ صخش رفك مثإ صخش لمحي ال يأ :ىرخأ رزو
 :هلوقو .هريغ لعف ىلع ال «هلعف ىلع هباقع نأ ىلإ رمألا لآف «هلعف نم هتلالض نأ كش الو «هتلالض مثإو هلعف مثإ

 ؛هريغ يف عفشي ةعافشلا يف هل نذأو ايجان ناك نم نأ ئيعمو ءاهريغ رزو لمحتف ةرزاولا ريغ امأو يأ "ةرزاو"

 (يواصلا ةيشاح) .رفاك الو ملسم ةعافشب عفتني الف رفاكلا امأو ءاملسم ناك نإ ةعافشلا كلتب هل عوفشملا عفتنيف



 فيش ١" نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 َهَمَعِن ءُهَلَّوَح اَذإ مث هيَ احيئاز اي عرضت ءُهّبَر اَعّدْْض رفاكلا يأ نيسنإلآ نسم م اَذِإَو

 "ام"ف هللا وهو لبق نِم هيل ]| عرضتي ْأَوْعّدَي ناك اَم كرخل تييبتدتم امان هاطعأ

 نيد فاي ع اهمضو ءايلا حتفب َُلِضَمْل ءاكرش ادا تي َلَعَجَو "نم" عضوم ف

 فيفختب ْنَمَأ (ج) ِراَكلآ بكحصأ َنِم َكَّنِإ كلحجأ ةيقب ةب ليف َكرفُكي ْعَكَمت كمت لق مالسإلا

 ردم ةالصلل ايات اًدِجاَس هتاغاس ليلا َءاَناَء تاعاطلا ا و دل 3

 َكَذلا قل اًمَوِْ» :هلوقك "نم" نيعمب "ام"و .هيلإ عرضتي ناك يذلا هبر يسن يأ :خلإ وعدي ناك ام يسن

 "ام"ل ريسفت :خلإ هللا وهو (كرادملا ريسفت) .هفشك ىلإ هللا وعدي ناك يذلا رضلا يسن وأ (؟:ليللا) 4 ىَقلألاَو

 "يذلا" نيعمب ةلوصوم نوكت نأ :اهدحأ .هحوأ هذه "ام" يف زوجي "هيلإ وعدي ناك ام" :هلوق :"نيمسلا" ةرابعو

 يأ «ىلاعت ئرابلا اهب ادارم "يذلا" نيعمم اهنأ :يىاثلا .هفشك ىلإ وعدي ناك يذلا رضلا يسن يأ ءرضلا امب ادارم

 "م" نوكت نأ :ثلاثلا .ملعلا يلوأ ىلع "ام" قالطإ زيحي نم دنع اذهو ءهيلإ عرضتي ناك يذلا هللا يسن

 (لمجلا ةيشاح) .ةمعنلا ليوحت لبق نم يأ "لبق نم" :هلوقو .ايعاد هنوك يسن يأ «ةيردصم

 لالضإلا جتنيو ديفي يأ «ةبقاعلل هيف ماللاو «نيقابلل اهمضو «شروو ريثك نباو ورمع يبأل ءايلا حتفب :لضيل
 نوقابلاو «ميملا فيفختب - ريثك نباو عفان- نايمرحلا أرق :خلإ تناق وه نمأ (نيلامكلا ريسفت) .لالضلاو

 ماهفتسالاو "يذلا" نيعم. "نم" ىلع تلخد ماهفتسالا ةزمه امنأ :امهدحأ ,ناهجو اهيفف ىلوألا امأف ءاهديدشتب
 اذهأ :ريدقتلا وأ ؛هريغك تناق وه نمأ وأ ءادادنأ هلل لعج نمك تناق وه نمأ :هريدقت «فوذحم هلباقمو «ريرقتلل

 نوملعي نيذلا يوتسي له لق" :هيلع لديو «"اليلق كرفكب عتمت لق" :هلوقب بطاخملا رفاكلا مأ ريخ تناقلا

 .فذحلا ةلقل ىلوأ نالوألا ناريدقتلاو «هنع مهفتسملا لداعي امو:أدتبملا ربح فذحف ؛"نوملعي ال نيذلاو
 يوتسي له لق" :هلوقب رومأملا وهو دك يبلا وه يدانملا نوكيو «ىدانم "نم"و «ءادنلل ةزمهلا نوكت نأ :يناثلاو
 "نم" ىلع ةلحاد "مأ" يهف ةيناثلا ةءارقلا امأو .تيكو تيك :لق «تناق وه نم اي :ليق هنأك ؛"نوملعي نيذلا

 0 فوذحم املداعمو «ةلصتم امنأ :امهدحأ .نالوق ذئنيح "مأ" يفو «ميملا يف ميملا تمغدأف ءاضيأ ةلوصوملا

 وأ هريغك تناق وه نمأ لب يأ «ةزمهلاو "لب" ب ردقتف «عطقنم اهنأ :يناثلاو ؟تناق وه يذلا مأ ريخ رفاكلا

 (لمجلا ةيشاح) ."كرفكب عتمت" :هل لوقملا رفاكل

 لاز ام" :ثيدحلا يف امل ؛راهنلا ىلع ليللا مايق ةيلضفأ ىلع ليلد ةيآلا يفو .هرحآو هطسوأو هلوأ يأ :هتاعاس

 - نوهي نأ بحأ نم" :ام5# سابع نبا لاقو «"نوماني ال ٍيمأ ري نأ تملع بح ليللا مايقب ييصوي ليربح
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 دل لا 00000 ةزمهلاو لب ىيعم. ماف "نم مأ" 00 3

 : هوعيطت نأب هباذع يل يا لوطا يك دايعي زق .لوقعلا 0

 نم اهيلإ اورجاهف ةَحسوِهَلآضَرَأَو ةنحلا يه ٌةَئَسَح ةعاطلاب اَيَنَدلَآ هِذَه ىف أوُهَسَحَأ

 0 ]ذا تاركنملا ةدهاشمو رافكلا نيب

 يملا فيفختب :نم مأ ةءارق يفو (يواصلا ةيشاح) ."ليللا ةملظ يف هللا هريلف ةمايقلا موي فوقولا هيلع هللا -

 ذئنيح "مأ" يفو :بيطخلا" يف لاق "خلإ مأف" :هلوقو .اهديدشتب نوقابلا أرقو «ةزمحو ريثك نباو عفان ةءارق يهو

 ردقتف «ةعطقنم اهأ :ياثلاو ؟تناق وه يذلا مأ ريخ رفاكلا :هريدقت ,«فوذحم اهلداعمو ةلصتم امنأ :امهدحأ «نالوق

 ."كرفكب عتمت" :هل لوقملا رفاكلاك وأ «هريغك تناق وه نمأ لب يأ «ةزمهلاو "لب"ب

 مه نيتناقلا لعج ثيح ةلهج هللا دنع مهف «نيلماعلا ريغلا ءاملعلل ريقحتو ؛ملعلا لضفل نايب ةيآلا يف :خلإ يوتسي له

 تاليوأتلا" ف ,"بابلألا اولوأ" :هلوقو ."ءادهشلا مث ءاملعلا مث ءايبنألا :ثالث ةمايقلا موي عفشي" :ثيدحلا فو .ءاملعلا

 .ىلاعت هتيومي اوشاعو «مهتينانأ نع اوتام دقو «ةيلكلاب مهدوحو دلح نم اوخلسنا نيذلا مه :"ةيمجنلا

 عراوقلا نم يوي و رار حا اب ريا دو ديس عا هل :خلإ ركذتي امنإ

 يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهلوقع لالتخال ؛ةرفكلا بولق يف اهريثأت مدع نايبل ؛يصاعملاو رفكلا نع ةرحازلا
 نوفوصوملا مهو «ةرينلا بولقلاو «ةيفاصلا لوقعلا باحصأ يأ "بابلأ اولوأ" ظعتي يأ "ركذتي امنإ" :"بيطخلا"
 (لمجلا ةيشاح) .(91١:نارمع لآ) «ادوُعَقَواماَيِقهَّللا َنوُرُك دي َنيِذلال :ىلاعت هلوقب نارمع لآ ةروس رخآ يف
 :هلوقو .ةرخآلا ةعرزم ايندلا نأل ؛فرطظلاب ديق اذلو «ىوقتلاب رمألا ليلعتل ةفنأتسم ةلمج :اونسحأ نيذلل

 ةقرافم ةقشمو «ناكملا ةدعاسم مدعب طيرفتلا نع رذتعي الثل ؛هب بقع امنأو «هيلع فطع "ةعساو هللا ضرأو"

 (نيلامكلا ريسفت) .رايدلا بح نم قئالعلا كرتو «رامعألا يف ةصرفلا مانتغا ىلع اثح ناكف «ناطوألا

 امك «كلذ نم هيف نكمتي ثيح ىلإ رجاهيلف هنطو يف ناسحإلاو ىوقتلا هيلع ترسعت نمف يأ :ةعساو هللا ضرأو
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .الصأ طيرفتلا يف هل رذع ال هنإف ؛نيحلاصلاو ءايبنألا ةنس وه

 ىلإ رحاهيلف لحم يف ىوقتلا هيلع ترسعت نم :نيعملاو «ءايندلا ضرأ ضرألاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :اهيلإ اورجاهف

 ؛مالسإلا ةحص يف اطرش ةكم حتف لبق ةرجهلا تناكو .الصأ طيرفتلا يف رذع ال ذإ ؛كلذ نم هيف نكمتي رخآ لحم

 ال ضرأ نم رحاه اذإ امك «ةبجاو نوكت ةراتف ,ماكحألا اهيرتعت تراصو ءاطرش اهفوك خسن ةكم تحتف املف

 - امب ضرأ نم رجاه اذإ امك «ةبودنم نوكت ةراتو «هرئاعش ميقيو «هنيد اهيف ملعتي ضرأ ىلإ هنيد ةماقإ اهيف رسيتي
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 الو لايكم ريغب © وساَسج تقي مرج هب نولتيي امو ةعاطلا ىلع نوري قَوُي امن
1-1 

 نوكأ نأب يأ نأ دا .كرشلا نم 2و َنيِدلا اى 1 ل 0 0

 رفا طع وت باذَ قرص نإ تاع إلف ١ 50 هذه نم 5 5 لال
 5 ور اصس 00 31 07 50

 3 ديدهت هيف «هريغ و نر ع ام أوُدّبَعاَف .كرشلا نم 29 ىييد ءهل اًصلخم دبع هلل
 1 ل 1

 ِةَمَّيَقْلا موي َميلَهَأَو حبس نأ أورممخ َنيِلا نيِرِسَحل نإ لَ ىلاعت هللا ل ودبعي ال مهأب 0

 َكِلَذ الأ اونمآ ول ةنحللا يف مهل ةّدعملا روحلا ىلإ 0 مدعبو «رانلا يف سفنألا ديلختب

 مِهِقَوَف نم مه .نيبلا م29 ُنيُِمْلا ُناَرْسُحْلا وه

 ضرأل حالصلاو ملعلا لهأو رايخألا اه ضرأ نم رجاه اذإ امك ةهوركم نوكتو داشرإلل مهيلع عمتجي رايخأ -

 نمأي ال ضرأل هنيد ىلع اهيف نمأي ضرأ نم رحاه اذإ امك «ةمرحم نوكت ةراتو «لمع الو ملع الو امب رايخأ ال

 (يواصلا ةيشاح) .هيلع اهيف
 بصي لب «ءالبلا لهأل بصني ال نازيملا نأ :اعوفرم ام سابع نبا نعو «نازيم الو لايكم ريغب :باسح ريغب

 نأب ةمألا مالعإ رابخإلا اذه يف ةمكحلا :خلإ ترمأ نإ لق (نيلامكلا ريسفت) .يتاربطلا هاور ءابص رحألا مهل

 لاح ل ل علا صضرعي وأ هب رمأي مث قلخب فصتملا نأ ٌةداعلا نإف ؛هومزليو هب اوفصتي

 ءءابلا نيعمب ماللا نأ ىلإ ريشي :نأب يأ (يواصلا ةيشاح) .لحر يف لحر فلأ لاح نم عفنأ لحجر فلأ ف لحر
 (نيلامكلا ريسفت) .نيرادلا يف مهمدقم نوكأ نأ لحأل ؛كلذب ترمأ هانعم. :ليقو «ةدئاز ماللا :ليقو
 ةلم ىلإ رظنت الأ .هب انتيتأ يذلا اذه ىلع كلمج ام دك يبلل اولاق شيرق رافك نأ اهوزن ببس :فاخأ نإ لق
 لامك عم افئاح ناك اذإ هو هنأل ؛يصاعملا نع ريغلا رجز اهنم دوصقملاف «تلزنف امب ذحأتف كموقو كدحجو كيبأ

 اونوكيل ؛هب نوفصتم مه ام مهريغ نوربخي ثيح «نيحلاصلاو ءايبنألا ةنس كلذو «ىلوأ هريغف هتمصعو هتراهط
 (يواصلا ةيشاح) .هب اوفصتي مل ام. مهريغ نورمأي ثيح نيربجتملاو كولملا ال مهلثم
 ءرابك عطق يأ "قابط" :هلوقو .ًادتبم "للظ"و «لاح "مهقوف نم"و مدقم زيخ "مهل" :خلإ مهقوف نم مه

 ام يمس فيكف «ناسنإلا قوف ام ةلظلا :تلق نإف .رحلا نم يقت ةلظو «ةقرحم يهف الإو ؛,مكهت اهيلع لظ قالطإو

 رانلا نم هتحت يذلا نأ :يناثلا .رخآلا ىلع نيدضلا دحأ قالطإ باب نم هنأ :لوألا ,هوجو هيف :تلق ؟ةلظلاب هتحت

 يف ةيناقوفلا ةلظلل ةمباشم تناك اذإ ةيناتحتلا ةلظلا نأ :ثلاثلا .تاكرد امنأل ؛رانلا يف هتحت رحآل ةلظ نوكي
 (لمجلا ةيشاح) .ةهباشملاو ةلثامملا لجأل ؛اهمساب تيمس ةرارحلاو ءاذيإلا
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 ؛نينمؤملا يأ ُمداَبِع هب ُهَلَآ ف َوْحَْكِلَذ رانلا نم لَلُظ َمِهَت نِمَو ِراّئلآ َنِم قابط ُلَلُظ وهي ص وو + |

 وسكر |ل وودل را6# صو ورا وص ه4 هي 5
 اَوِباَناَو مودع نا ناثوألا ٌتوغبطلا ويت نينا 2 7 نوقّتاف د ٍداَبِعي هيلع لدي «هوقتيل

 ا وكف لوقلا نوُممكَمَم نضنلا مو ِداَّبِع َرِشَبَ ؤ ةنحجاب ل ِمُهْل هلل ا ىلإ اولبقأ

 باحصأ 2: بَبلألا أولو مه كيلو مده َنيِذّلا كبتلوأ مهحالف هيف ام وهو
 00 ل

 نم و دقت َتنَأكَأ منه ندم يأ باَذَعْلا ةّملك ِهِيَلَع ّقَح َنَمَف أ .لوقعلا
 رس

 ا :ئيعملاو ,راكنالل ةزمطلاو ءنضتخملا - 00 هيف 5 0-5 باوج قدرا

 0 ا ع ندع نار أَوَقَتأ

 53000 0000 تب بخ مى يس فرع

 ةيشاح) .مهير ةعاطب اهوقتيل ؛اهنم نينمؤملا فيوخت رانلا لهأ لاوحأ ركذ يف ةمكحلاف يأ :خإ فوخي كلذ

 دعسو فوع نب نمحرلا دبعو نافع نب نامثع يف ةيآلا هذه تلزن :ليق :إ توغاطلا اوبنتجا نيذلاو (يواصلا

 دلل ٠ 5 : ا 1 : ا هلو
 اولأس مذ ريبزلاو ةحلطو ديعسو دعسو فوع نب نمحر لا دبعو نافع نب نامثع يف تلزن :خإ لوقلا ل عمتسي

 الإ هلإ و :هلوق وهو :ةنييحأ نوعبتيف ركب يبأ نم نوعمتسي :ئعملا نوكيف ءاونمآف هناعإب مهربحأف هيض ركب ابأ

 «ئواسمو نساحم ل ل "يبلكلا" رو ل ا 00 "هل

 ةلمج "رانلا يف نم ذقنت تنأفأ" :هلوقو .افوذحم ربخلا 0 نأ زوجيو «ةيطرش "نم"ف يأ :طرشلا باوج

 قحتسا نم ليرنتب راكنإلا ديدشتو ءاهنم فذح ام نييعت و «ةقباسلا ةلمجلا كومضم 'ريرشتل ةقوسم ةلقتسم

 :الوأ ليق هنأك ,رانلا نم ذاقنإلا ةهروصب ناعإلا نأ هئاعد ُُق داهتجالا ريوصتو ,رانلا لخد نم ةلزنم باذعلا

 وه ىلاعت هنأب حيولت هيفو «رانلا يف نم ذقنت تنأفأ :لاقف ريكنلا ددش مث ؛هنم هصلخت تنأف باذعلا هيلع قح نمفأ

 (لمجلا ةيشاح) .هريغ ال ذاقنإلا ىلع ردقي يذلا

 مهو «ةلضافلا تافصلا نم هدع امءاوفصوو "نوقتاف دابع اي" :هلوقب اوبطوح نيذلا مهو :خإ اوقتا نيذلا نكل

 ف ةيلاع تاحردو تانج مهل نأ نيبف «ةيآلا "مكبر اوقتا اونمآ نيذلا يدابع اي" :هلوقل قبس اميف اضيأ نوبطاخملا

 (لمجلا ةيشاح) .ميحجلا يف ةلفاس تاكرد نم ةرفكلل ام ةلباقم يف «ميعنلا تانج
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 دص

 َلَرْنَأ هلا َّنَأ ملعتَرَت َحَلَأ .هدعو (2) َداَعيِمْلا ُهّللآ ف لح ال رّدقملا هلعفب بوصنم ِهَّللآ َدَعَو

 .افلتخم اَعَرَر -هب جرح مث ضْرألا ف عبن ةنكمأ هلخدأ َعِيِبَنَي ءُهكَلَسَف ام ِءاَمَسلا َنِم

 ىف نإ اتاتف ايد و ل "لغم لغم ةرضخلا دعب نق سيب حيه نول

 ىلاعت هللا ةينادحو ىلع هتلالدل ؛هب نوركذتي جو ببلألا وأ اريكذت ىئّرجِنَإ كلذ

 نا نك ل و ىدتهاف ِمَّلَْسِإِلل ءْوَرَّدَص ُهّللا َحَرُك نَمَقَأ .هتردقو

 لوبق نع يأ لل رْكْذ نّي مُجوُلُق ِةَيِسَفَلَل باذع 10 امرا لد ؟هبلق
 ."نسحأ" نم لدب َبَتِك ثيِدَخَ َنَسَْحُأ َلَز هللا .نيب نيب ((جي) نيم ٍلَلَص ىف َكيِتَْوُأ نآرقلا

 هلعفب" :هلوق :يواصلا لاقو .كلذ هللا مهدعو ئيعم يف "فرغ مهل" :هلوق نأل ؛دكؤم ردصم :خلإ هللا دعو

 يف ايندلا ةايحلا ليثمت نايبل قوسم «فانيتسا :خلإ رت ملأ (كرادملا ريسفت) .ادعو هللا مهدعو :هريدقتو يأ "ردقملا
 (يواصلا ةيشاح) .امي رارتغالاو اهفراحز نع اريذحت ؛عرزلا لاوحأ نم ركذ امم اهالحمضا برقو ءاهلاوز ةعرس

 جرختسي ال ثيحب ادح اهلفسأ يف هلعجي ملف ءضرألا هجو نم ةبيرق اهفإ ثيح ءاهنم عبني ةنكمأ يأ :عبن ةنكمأ

 (لمجلا ةيشاح) .اهيف نئاكلا ءاملاب اهريسفت حصيو ةنكمألاب عيبانيلا ريسفت همالك يفف ءاهنم

 ردصلا حرشو .بابلألا ىلوأب ىركذلا صيصخت نم هلبق امل ليلعتلا ىرجب راج «فانيتسا :خلإ هردص هللا حرش نمفأ

 «مالسإلل ةلباقلا سفنلا اهب قلعتت يلا حورلل عبنم وه يذلا بلقلل لحم هنإف ؛هل دادعتسالا ليمكت نع ةرابع مالسإلل
 ةردقم ةلمج ىلع ةفطاع ءافلاو ,يراكنإلا ماهفتسالل ةزمهلاو (دوعسلا ينأ ريسفت) .بلقلا حارشنال عدتسم هحارشناف

 ىرح ام اذه ؛"هبلق ىلع عبط نمك" :هلوقب هردقو ,«فوذحم هربخ «أدتبم لوصوم مسا "نم"و ؟ءاوس سانلا لكأ يأ
 (لمجلا ةيشاح) .امه وأ «باودملا وأ ءطرشلا ةلمج اهربخف «ةيطرش اهلعج مهضعبو ؛حراشلا هيلع
 ةمالع ام :ليقف ."حسفناو حرشنا بلقلا رونلا لخد اذإ' :ثيدحلا يفو «ءادتهالاو ةفرعملا رون يأ :هبر نم رون

 يواصلا ةيشاح) .هلوزن لبق توملل بهأتلاو ءرورغلا راد نع يئاجتلاو «دولخلا راد ىلإ ةبانإلا :لاق ؟كلذ
 ردقملا ربخلا ىلع يأ :اذه ىلع لد ."هللا حرش نمفأ" :هلوق ربخ ىلإ ريشي :خلإ عبط نمك (كرادملا ريسفتو
 يفو ؛"نع" نيعمه "نم" نأ ىلإ كلذب راشأ :نآرقلا لوبق نع (نيلامكلا ريسفت) .مهيولق ةيساقلل ليوف :هلوق
 داسفل ؛هللا ركذ لجأ نم مهيولق تسق يأ «ليلعتلل امباب ىلع "نم" ىقبت نأ حصيو ,فوذحم فاضم مالكلا
 ضعب لوق انه نمو «ىضرملا ضعبل ءاد نوكت ةرخافلا ةمعطألا نأ دهاشملا مولعملا نمو .اهنارسحو مكوولق

 (يواصلا ةيشاح) .بولقلاو رئاصبلا سمطنتو بونذلا دادزت هللا ركذب الأ :نيفراعلا



 رمرزلا ةروس ".مب نورشعلاو ثلاثلا ءرجملا

 ديعولاو دعولا هيف ىَنْن َناَتَم هريغو مظنلا يف اضعب هضعب هبشي يأ هيض انآرق يأ
 نت مثمُعَ نزف تروق رودلا ةواح هديعو ركذ دنع دعترت ُهّنِم ٌرعَشقت م هن امهريغو

 هللا ىّده باتكلا يأَكِلاَذ هدعو ركذ دنع يأ هللا ركذ لإ مه او مهُدولُج نئمطت

 م

 . وهجوب ىقلي ىقَكَي نَمَفَأ 3 : ٍداَه نِم مُهَل اف ُهّللأ للضُي نّمَو ا

 يقيددخساوو يد ييببت7جببت7ست

 :ئععملا اذه يف هللس يريصوبلا لاق «عفانملا ىلع ةلالدلاو ةغالبلاك ئعملا يأ "هريغو" :هلوقو .ظفللا يأ :مظنلا يف

 مرحلا نع يناجللا دي رويغلا در اهضراعم ىوعد اهتغالب تدر

 مأسلاب راثكإلا ىلع مأست الو اهبئاجع ىصححت الودعتامف

 مكحم هضعب نأ ىرخأ ةيآ فو ءمكحم هنأ تبثأ ىرخأ ةيآ يفو «هباشتم نآرقلا نأ تبثأ ةيآلا هذه يف هنأ ملعاو

 ؛ىعملاو ظفللا يف اضعب هضعب هبشأ ام هيلع راصتقالا ةيآ يف هباشتملاب دارملا نأ :اهنيب عمجلا هجوو «هباشتم هضعبو

 هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ام هيلع راصتقالا ةيآ يف مكح ابو «بيترتلا نسحو ةغالبلا ثيح نم
 (يواصلا ةيشاح) .هانعم رهظ ام مكحنن ابو انعم يفحخ ام عمجلا ةيآ يف هباشتملابو

 (يناعمو نيعمك ئثم عمج :ياثم (يحركلا ريسفت) .ةماعلا عفانملا ىلع ةلالدلاو ةغالبلاو ئبعملا ةحصك يأ :هريغو

 صصقلا هريغو ديعولاو دعولا هيف ررك يأ هيف ىث ءاهياشتم :هلوقك ."اباتك" تعن وهو ءرركمو دودرم يأ
 يأ ؟عمجلاب دحاولا فصو فيك :تلق نإف ؛ماكحألاو صصقلاك يأ :امهريغو (نيلامكلا ريسفت) .لاثمألاو

 تاذ ةلمج باتكلا نأل ؛كلذ حص امنإ :باوجلا :تلق ؟عمج وهو «يناثم, درفم وهو باتكلا فصو فيك

 صيصاقأ :لوقت كلذكف «تايآو روسو «سامحأو عابسأ نآرقلا :لوقت .هتلمج يه ءيشلا ليصافتو «ليصافت

 (لمجلا ةيشاح نم رصتخم) .باصعأو ؛ماظعو «قورع ناسنإلا :كلوق هريظنو «ظعاومو ماكحأو

 يف نيمضتلاف «"دنع" ئيعم. "ىلإ" نأ ىلإ اذمب راشأ :هدعو ركذ دنع يأ .برطضا :دعترا :"سوماقلا" ف :دعترت

 ءامهنيب عمج دق رسفملاو ؛"ىلإ"ب هادعف "نكست" نعم "نيلت" نمض هنأ رخآلاو «نيهحو دحأ وهو فرحلا
 يقو ءرغاصتيف فونخلا هيلع بلغي ديعولا ركذ ةلاحف «نآرقلا عام دنع نمؤملا لاح ِس ىلاعت هللا نأ لصاحلاو

 دبعلل نابوحصم ءاحرلاو فوخلا نأل ؛هسفن نئمطتو هردص عستيف «ءاحرلا هيلع بلغي دعولا ركذ لاح

 (يواصلا ةيشاح) .طقس امهدحأ مدع نإ ءرئاطلا يحانجك

 ؛هتدش "باذعلا ءوس"و .هرئاظن يف فذح امك ربخلا فذحف «باذعلا نم نمأ نمك يأ :خلإ ههجوب يقتي نمفأ

 هيلع هئاضعأ زعأ هنأل ؛ههجو اب يقي نأ بلطو هب هلبقتسا فواخملا نم افوخم يقل اذإ ناسنإلا نأ :هانعمو

 فواحملا يقتي ناك يذلا ههجوب الإ رانلا يقتي نأ هل أيهتي الف «هقنع ىلإ هادي ةلولغم ىقلي رانلا يف ىقلي يذلاو

 (كرادملا ريسفت) .هيلع ةاماحمو هل ةياقو ؛هريغب



 نمأ نمك «هقنع ىلإ هادي ةلولغم رانلا يف ىقلي نأب هّدشأ يأ ِةَمَيِقْلآَمَوَي باَّذَعْلا َءْوُس

 .هءازج يأ (2) َنوُبِسكَت ثدُك اَم أوُقوُذ :ةكم رافك يأ َنيِمِّظلِل َليِقَو ةنحجلا لوخدب هنم
 29 َنوُرْعْشَي ال ُتْيَح َنِم ُباَذَعْلآ ُمُهِنَنآَف باذعلا نايتإ يف يلو يلف نوال تذك

 ىف امهريغو لتقلاو خسملا نم ناوحلاو لذلا َىَرِلَل هلآ ْمُهَقاَذَأَف .مهلابب رطخي ال ةهج نم
 .اوبذك ام اههاذع 2 َنوُمَلَعَي نوبذكملا يأ أون اكول دبل ةرخجألا باَّدَعلو اَندلآ ةؤَيخ

 ت5 5 001 سارا سس را 0 ف و # ديا

 .نوظعتي (2) َنوُرْكْذَتَي مِهلَعل لثم لك نم ناءّرقلا اذنه ىف سانلل انلعج اًنَبَرَص دقلَو
 و

 15135700 جَوِع ىِذَرَيَغ ةدكؤم لاح اّيَرَع انا م مو

 نمفأ" :هلوقل ربخلا ريدقت ىلإ ريشي :هنم نمأ نمك (نيلامكلا ريسفت) .ههحوب الإ يقتي نأ ردقي الف :ىقلي نأب
 (نيلامكلا ريسفت) .ةنجلا لوخدب باذعلا نم يأ نمألا نم ؛ميملا رسكو ةزمهلا رصقب "نمأ" :هلوقو «"يقتي
 .ةردقم "دق"و «لاحلل واولا :ليقو .مهل لاقيو نوملاظلا بذعي يأ «قباسلا نم موهفملا ىلع فطع :نيملاظلل ليقو
 (نيلامكلا ريسفت) .هببسم ىلع ببسلا هيف قلطأ زاحب وه وأ ردقم فاضم هيفف :هءازج يأ (نيلامكلا ريسفت)
 نوكي نأ :اهدحأ ,هجوأ ةثالث هيف :ايبرع انآرق (بيطخلا ريسفت) .هنيد رمأ يف رظانلا هيلإ جاتحي يأ :لثم لك نم

 .انآرق نوركذتي يأ "نوركذتي"ب بصتني نأ :يناثلا .نآرقلل هعابتا عنتما ةركن ناك امل هنأل ؛حدملا ىلع ابوصنم

 ةقيقحلا يف لاحلا نأل ؛ةئطوم الاح ىمستو .ةدكؤم لاح اهفأ ىلع «نآرقلا نم لاحلا ىلع بصتني نأ :ثلاثلا

 لاح وأ ,"نآرق'ل تعن "جوع يذ ريغ" :هلوقو ءاحلاص الجر ديز ءاج :وحن «هل ةئطوت "انآرق"و "ايبرع

 نأ يفن :امهادحإ «ناتدئاف هيف :تلق !؟"جوعم ريغ" وأ "اميقتسم" :ليق الهف :تلق نإف :يرشخمزلا لاق .ىرخأ

 نود يناعملاب صتخي جوعلا نأ :ةيناثلا .(١:فهكلا) هُكاَجَّرِع ُهَل ْلَعْجَي ْمَّلَوظ :لاق امك ءطق جوع هيف نوكي
 (لمجلا ةيشاح) .سبللاو كشلا جوعلاب دارملا :ليقو .نايعألا

 نأ يفن :امهادحإ «نيتدئاف كلذ يف نأب :بيجأ ؟'جوع ريغ" وأ "اميقتسم" :ليق اله :ليق نإف :جوع يذ ريغ

 نم غلبأ وهف :"يواضيبلا" يف باحأو .نايعألا نود يناعملاب صتخم جوعلا ظفل نأ :امهتيناثو .طق جوع نوكي

 جاجوعا يف لاقي الف انيلإو ؛.هوجولا ضعب نم ةماقتسالا داري نأ زوجي ذإ :هلصاح .يناعملب صمأو «ميقتسملا

 حور" يف لاقو ."ةيشاح" نم جوع وذ هنأ :جوعملا بشخلل ال ءجوع وذ هنإ :لطابلا نيدلل لاقي الثم «نايعألا

 ةبصتنملا ريغلا نايعألاو يناعملا يف لمعتسي اهرسكب وهف ءاهرسكبو نيعلا حتفب "جوع" نيب قرفلاو :"نايبلا

 (اصخلم) .رادجلاو حمرلاك ةبصتنملا يف اهحتفبو



 رمزلا ةروس ١" نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ُالُجَر ًالَعَم دّحوملاو كرشملل ُهَّنَآ بَرَص .رفكلا (9 َنوُقَتَي َمُهّلَعَل فالتخاو سبل يأ

 اصلاخ امَلَس ُدلُجَرَو مهقالخأ ةئيس «نوعزانتم َنوُسكَشَتُم 2س هيف "الثم" نم لدب

 لوألا نافذا انزل ويفلا و ةلغامقج نضل عرفتي ذل أ «زييمت الَكَم ِناَيوَتْسَي لَه ٍلُجَرَل
 يل

 ادي

 اذهو ءمهنم همدخي نم ريحت دحاو تقو يف هتمدخ هيكلام نم لك هنم بلط اذإ

 يعل ةكم لهأ يأ مهرتكأ لب هدحو هِي ُدَمَْلَآ دّحوملل لثم يناثلاو «كرشملل

 وتيم منو تيم ل يبلل باطخ َكْنِإ :نوك رشف «باذعلا نم هيلإ دوريصي أم
 ف 59

 5 9 . هتوم اوٌؤطبتسا امل تلزن .,توملاب ةتامهش الف نوتومبو تومتس

 ؛"اميقتسم" نم غلبأ وهف «يفنلا قايس يف تعقو ةركن هنإف ؛هحوب هيف فالح. الو هيف سابتلا ال يأ دي

 الوعفم نوكي نأ زوجيو ءلحر لثم يأ فاضملا فذحب :الثم نم لدب .هجو نود هحو نم نوكي نأ لمتحي هنأل

 ةف ”ةونك اشتم" و "هيف" مريخ" ارعيم "كرش" :نوتنكاشتما كاك رش 7ةلامكلا: ريسفر 0 3
 (نيلامكلا ريسفت) .هب قلعتم "هيف'"و «"نوسكاشتم" ربخلا وأ "لجر"ل ةفص ةلمجلاو ."ءاكرش"

 زوجيو فاكلا رسكب سكشلا لجرلا نم :مهقالخأ ةئيس .فلاختلا :سكاشتلا :"سوماقلا" ف :نوسكاشتم

 ىضري ال يذلا رسعلا :سكشلا :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع يناربطلا ىور «قلخلا ءيسلا وه :هناكسإ

 نوقابلاو «ماللا رسكو فلألاب "الاس" ورمع وبأو ريثك نبا أرق :املس الجرو (نيلامكلا ريسفت) .فاصنإلاب
 اذك هل ملس نم لعاف مسا ىلوألا ةءارقلاف ؛ماللا نوكسو نيسلا رسكب ريبح نباو «ماللاو نيسلا حتفب "املس"

 فذح ىلع وأ «ةغلابملا ليبس ىلع اممب فصو «ناردصم امهف امّلِسو املس :ناتريخألا ناتءارقلاو ؛ملاس وهف

 (لمجلا ةيشاح) .ىلوألا ةءارقلاك دوعيف «لعافلا مسا عقوم امهعوقو ىلع وأ ءفاضم

 امب تعن ردصم وهو «نيتحتفب "املس" نييفوكلاو رمع نباو عفانل «هيف هريغ ةكرش ةمحازم نم يأ :اصلاخ
 نايبل ؛دحاولا ىلع زييمتلا يف رصتقا امنإو ءالاحو ةفص يأ :الثم (نيلامكلا ريسفت) ."اذ" اهنم فذح وأ ءةغلابملل

 رصتقم هنأل ؛زييمتلا درفأو ءامهتفصو امهلثم يوتسي ال يأ لعافلا نع لوحم يأ :زبيمت (نيلامكلا ريسفت) .سنجلا
 (لمجلا ةيشاح) .نيلجرلا يلاح قباطف «نيلثم :ئرقو "الثم هللا برض" :هلوق يف ًالوأ ,هيلع

 نوصبرتي اوناك مهنأ كلذو :هتوم اوؤطبتسا ."راتحملا" يف اذك ءودعلا ةيلبب حرفلا :ةتامشلا :توملاب ةتامش الف

 .ينافلا ةتامشو صبرتلل ئبعم الف ءاعيمج مهمعي توملا نأب هللا ربحأف ءهتوم



 رمزلا ةروس "1 نورشعلاو عبارلا ءزجلا .

 © َوُمِصَتت َّمُكَيَر َدنِع ةَسيقْلآ َمْوَي ملاظملا نم مكنيب اميف سانلا اهيأ مكن رم 2 7-5 7 هد اب هل , : َ 0 3 ٠

 ٍقَدِصلَِب بِّدكَو هيلإ دلولاو كيرشلا ةبسنب لل َلَع َبَدَك نّمِ ُمَلَظَأ دحأ ال يأ َنَمَ
 ٍقَدِصلاَب َءاَج ىذا .ىلب () َنيِرِفَكَ راس وتم لوك قدما 21 تآرقلاب

 (29 تروُقتمْلآ مم كِيَوُأ نيذلا ىنعمب "يذلا"ف «نونمؤملا مه َدِيَقَّدَصَو لك يبلا وه
 .مفاعإب مهسفنأل (2 َنيِيِسَحُمْل ُءاَرَج َكِلَذ مير دنع َوُءآَفَي ام مّ .كرشلا

 هلم < 0

 (© َنوُلَمَعَي أونا ىِذَلا نَسْحَأِب ُمَرْجْأ مجِرجو اوُلِمَع ىِأآ اوس ا مبع هللا رفكيل

 ءاوبذكف تغلب كنأب مهيلع تنأ جتحتف ءنومصتخت مالو مكنإ :نعملا :ليقو :خلإ سانلا اهيأ مكنإ مث

 ماصتخا يف هنأ :-فنصملا هركذ امك- فلسلا رثكأو ام سابع نبا نع روثأملاو ءاودناعف ةوعدلا ف تدهتحاو

 ريسفت) .قدصلا سفن قداصلا لعجي ةغلابم اقدص هامس :نآرقلاب (نيلامكلا ريسفت) .دسجلاو حورلا يح عيمجلا

 «ىلب :لقيلف «َنيِمِكاَحْلا مكحأب هللا سيل أرق نمو :لي هلوقل الاثتما هلاق ءفنصملا مالك نم :ىلب (نيلامكلا

 :ةءارق دنع ”ىلب' ركذ 86 .دواد وبأ هاور «ىلب :لقيلف ,ىَنْوَمْلا يحي نأ ىَلَع راقب َكِلَذ سب أرق نمو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيعفاشلا دنع ةالصلا يف ولو ,همالك يف "اذك سيلأ"

 "هب قدص يذلا"و دلي دمحم "قدصلاب ءاج يذلاو" :لاق هنأ هذ يلع نع يور جاجزلا لاقو لي يبنلا وه

 .حيحص لكلاو «نونمؤملا "هب قدص" يذلاو قي دسع "قدسلاب ءاج يذلا" نأ يورو .هو قيدصلا ركب وبأ

 2'"يذلا" رامضإ يعدتسي رياغتلا نأل ؛دحاو لعافل "قدص"و "ءاج" نوكي نأ ةيبرعلا يف هحجولا :اولاق .هلاق اذك

 (كرادملا ريسفت) .ديعب اذو ءركذلا مدقت ريغ نم لعافلا رامضإ وأ «زئاج ريغ اذو

 :هللم يليهسلا مامإلا لاقو ؛"نايبلا حور" يف اضيأو «يزارلا هححرو هنو ركب وبأ هنم دارملا :ليقو :نونمؤملا مه
 نم لك ىعملاب ةيآلا يف لخدو قم قيدصلا وه "هب قدص يذلا"و ع هلا لوسر وه "قدصلاب ءاج يذلا"و

 .مومعلا ىلع لاد "نوقتملا مه كئلوأ" وه عمجلا ريمض نأب يدنسو يديس هدر نكل ءهب قدص

 كلذلو «نونمؤملا ةيناثلا ةلصلل ةبسنلابو 5 دمحم ىلوألا ةلصلل ةبسنلاب دارماو ءسنج يهف يأ :نيذلا ىنعمب
 ىلإ ةراشإ هيفو «نينسحملل قلعتم :مهسفنأل (لمجلا ةيشاح) ."نوقتملا مه كئلوأ" :هلوق يف عمجف «هانعم يعور

 .هنع هللا ىلاعت ,ءيسم ررض الو نسحم عفن هللا ىلع دوعي الف ءاهيلع ةدئاع هترمثو «هسفنل ناسنإلا ناسحإ نأ

 سفنلا نوكت اذهيو «قلاخلا يف ةبحم قلخلل فورعملا لذبو «هيلإ ءاجتلالاو هللا ةعاطب نوكي سفنلل ناسحإلاو

 (يواصلا ةيشاح) .ءايشألا زيمتت اهدضبو ملا هزعأ هسفن رعأ نمو «ةزيزع



 خئلب ؟ 0 يببلا يأ 5505 هللا نول .نسحلاو ءيسلا نعم. "نسحأ"

 نمو هلبخت وأ هلتقت نأ مانصألا يأ ل ل هل باطخلا كئوُفَوَحنَو

 بلاغ ٍزيزعب ُهَلَأ سِيَلأ لِضُم ٍلِضُم نِم مْهَل اَمَف ُهّللا ٍدِهَي نَمَو 22: ٍداَه َنِم ِمْهَل اَمُف ُهّللا للضُي

 اد ا مسق مال نيلَو .ىلب ؟هئادعأ نم 2: ماقتنا ىذ هرمأ ىلع
# 

 و "أوسأ

43 

 21 , ىلع يب ه2 1 ربل ف د
 نإ مانصألا يأ هّنلآ 56 دودبعت نوعدت ام متيءرفا لق هللا يراوقُيل َضَرآلاَو

 دكت كلفة ذأ ال :رُط تشك نه لَه رطب هَ دار

 -: َنوُلكومْمْلا ْلكَوَعَيِيَلَع 8 ا يي امهيف ةفاضإلاب ةءارق يفو ال 0

 َفوَسَف ئلاح ىلع لِمدَع نإ كلاس ست لع ارانعا رطبا .نوقثاولا قئي
 ُتاَّذَع ِهيِلَع لزني لَكَ هير دا َدَع ِهيِتَأَي ملعلا لوعفم ةلوصوم نم < تا * تروملعت

 000 هللا مهازحأ دقو هواثلاهيتاذع وه «مئاد 27 مقم

 دص دص
 0 1 اف ل مو هؤادتها و يفت : ءَدَتْهأ نَمَف "لوا كي كا وحلب

 5 7 رس ع

 1 ا كل ا ولاا دم مب ا لا ا : ليحوب مهيلع تنا امو
 تا 2(

 لدب وهو ,"هلبخت وأ" يف اذكو ني يبلل زرابلاو ءمانصألل نكتسملا ريمضلاو «ثينأتلا ةنز ىلع «ةيقوفلاب :هلتقت نأ

 كلبخي نأ فاخن انإ :نولوقي اوناك «لقعلا داسفإ :ليبختلا .هلبخت وأ هايإ مانصألا لتقب كنوفوخي يأ ,"نيذلا" نع

 .هوضع وأ هلقع دسفأ :هلبح :"سوماقلا" يف ءلقعلا داسفإ :لبخلا :هلبت وأ (نيلامكلا ريسفت) .اهايإ كبيعل انتآ

 ملعا مث .مهيلع مهرصنيو مهنم مهل مقتني هنأب نينمؤملل دعوو «شيرقل ديعو هيفو .هئادعأ نم مقتني يأ :ماقتنا يذ

 (كرادملا ريسفت) ."خلإ نئلو" :هلوقب ضرألاو تاوامسلا قلح ىلاعت هللا نأب نورقم ناثوألا مهتدابع عم مهنأب

 «بصنلاب "هرض"و "هتمحر"و «نيونتلاب "تاكسمم"و "تافشاك" أرق هنإف ؛ورمع يبأ ريغ عبسلا ةءارق يف يأ :ةءارق يفو

 كدييب مهاده سيل :ئيعملاو دن هل ةيلست اذه :ليكوب مهيلع تنأ امو (نيلامكلا ريسفت) .ريسفتلا نتم يف ررقملا وهف
 نم هيلع مه ام ىلع مهانيقبأ انئش :* نإو ؛مهانيده انتش نإف ءانديب وه امنإو هيلع مهربحو مهرهقت ىح كتنامض يف الو

 (يواصلا ةيشاح) .لالضلا



 رمزلا ةروس م نورشعلاو عبارلا ءزجلا
 دص

 اَهِماَنَم ىفّتْمت َمْل لأ قوتيَو اَهَتْوَم َنيِح َسفنألا قَوَتَي ُهّللا .ىدحلا ىلع مهربجتف

 ٍلَجأ نإ ندا لهو كولا نيه نفت ىلا فلم ولا كلو اهانوو يأ
 هس

 فاالخب «ةايحلا سفن 0 5 ا ها ءاّموم تقو آ ا ب ل

 هللا :خإ سفنألا ىفوتي هللا (نيلامكلا ريسفت) .يفنلا باوج يف بوصنم «هاركإلا يعم. رابجإلاو ربحلا نم :مهربجتف
 اهيلع ىضق ىلا سفنلاو ءدسجلا نع كسميف اهمانم يف تمت مل يلا قفوتيو ءاهداسحأ توم نيح حاورألا ضبقي

 تمت مل لاو امتوم نيح سفنألا قوتي هللا" :"يواضيبلا" فو .ىمسم لحأ ىلإ دسجلا ىلإ ىرخألا لسريو «توملا
 وأ «توملا دنع كلذو ءانطابو ارهاظ امإ اهيف اهفرصتو اهنع اهقلعت عطقي نأب «نادبألا نم اهضبقي يأ "اهمانم يف

 لسريو" :هلوقو .ندبلا ىلإ اهدري الف "توملا اهيلع ىضق يلا كسميو' :هلوقو .مونلا يف وهو ءانطاب ال ارهاظ
 :فذ سابع نبا نع يور امو .توملا وه ”ىمسم لحأ ىلإ" :هلوقو «ةظقيلا دنع امفدب ىلإ ةمئانلا يأ "ىرحألا
 سفنلا اهب يلا حورلاو «زيمتلاو لقعلا اهب ىلا سفنلاف .سمشلا عاعش لثم امهنيب ءاحورو اسفن مدآ نبا يف نأ"

 .انركذ امم بيرق "مونلا دنع اهدحو سفنلا ىقوتيو «توملا دنع نايفوتيف «ةايحلاو

 يه سفنلاف ؛حورو سفن مدآ نبا يف" :امّكذ سابع نبا نعو .ةايحلا سفن نودب زييمتلا سفن ىقيي الف :خلإ ةلسرملاو
 هذ يلع نعو .هحور ضبقي لو هسفن هللا ضبق دبعلا مان اذإف :ةكرحلاو سفنلا اهب يلا يه حورلاو «زييمتلاو لقعلا امي يلا
 ."ةظحل نم عرسأب هدسح ىلإ حورلا داع مونلا نم هبتنا اذإف ءدسجلا يف هعاعش ىقبيو مونلا دنع حورلا جرخي" :لاق

 «شرعلا ىلإ هحورب جرعي الإ امون ئلتميف ماني ةأرما الو دبع نم ام" :اعوفرم هدد يلع نع يناريطلاو مكاحلا جرحأو
 ."بذكت ىلا ايؤرلا كلتف ءشرعلا نود ظقيتسي يذلاو ءقدصت يلا ايؤرلا كلتف «شرعلا دنع الإ ظقيتسي ال يذلاف

 تاومألا حاورأو ءايحألا حاورأ نأ" :ام سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم "طسوألا" يف يناربطلا جرخأو

 ىلإ ءايحألا حاورأ لسريو «ىتوملا حاورأ كسميف «مهنيب نولءاستيف هللا ءاش ام اهنم فراعتيف «مانملا يف يقتلت

 يح هحورب جرع ناسنإلا مان اذإف" :ءادردلا بأ نع "دهزلا" يف كرابملا نبا جرخأو ."اهتايح ةدم ءاضقنا ىلإ اهداسجأ

 (نيلامكلا ريسفت) ."هيف اه نذؤي مل ابنج ناك نإو ,دوجسلاب اهل نذأ ارهاط مهنم ناك نمف «شرعلا ىلإ امب ىتؤت
 ناسنإلا يف له فلتخا هنأ ملعاو .ساسحالاو زييمتلا سفن ىقبت ال ةايحلا سفن تبهذ ىمف يأ :سكعلا فالخب

 ةداعلا هللا ىرجأ يلا ةظقيلا حور :امهادحإ ,ناحور وأ -قيقحتلا وهو اهفاصوأ رابتعاب ددعتلاو - ةدحاو حور

 .تامانملا حورلا كلت تأرو «ناسنإلا مان هنم تحرح اذإف ءاظقيتم ناسنإلا ناك ءدسجلا يف تناك اذإ امنأب

 تعجر اذإف ؛تام هتقراف اذإف ءايح ناك دسجلا يف تناك اذإ اهنأب ةداعلا هللا ىرحأ لا ةايحلا حور :ىرخألاو

 (يواصلا ةيشاح) .نيلوقلل لمتحم رسفملا مالك و «يبح هيلإ



 رمزلا ةروس "14 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 لب مأ .كلذ ف اوركفتي مل شيرقو 2 ىلع رداق كلذ ىلع رداقلا نأ نوملعيف

 ولف نوعفشي | أ مهّلَق مهمعزب هللا نع افك ةملأ مانصألا يأ هللا ِنوُد نِم ْأوُدَحتأ

 مهفودبعت مكنأ 29 ترولقعَي اَلَو مريخ ةعافشلا نم اًعيَش َنوُكَلمَي ال أوُئاك

 هنذإب الإ دحأ عفشي الف ءاب صتخم وه يأ | اًعيِمَج ةَحفَسلا هب لق .ال ؟كلذ ريغ الو
 ا ا

 كود يأ هَدَحَو هلأ َرِكَذ اذِإَو روع هيل ٍضَرألاَو ٍتويَمَّسلأ ُكلُم 5

 يذلا 15 اذِإَو "0 نينلا تولق تضبقناو ررفن ترمس مهتحلأ

 ا مه اَذإ مانصألا يأ َءهِنوُد نِم

 نأ ىلإ هب ريشي [(نيلامكلا ريسفت) .ةزمهلا دعب ردقملا "نوعفشي" لماعلاو «لاحلل واولا] :ّلإ ولو نوعفشيأ

 مدعو مهكلم مدع ريدقت ةلاح يف نوعفشيأ يأ ؛هلعاف نم لاح "اوناك ولو" :هلوقو .فوذحم ةزمحلا لوحخدم

 ا (لمجلا ةيشاح) .مهلقع
 يعم ةيئاجفلا "اذإ"و ةيطرشلا "اذإ" يف لماعلا :مه اذإ .اضحم تادامج مهأل ؛ائيش نولقعي الو نوردقي ال يأ :ال

 نأل ؛دحاو لماعب نيفرظ قلعت همزلي الو ءراشبتسالا تقو ركذلا تقو اوؤجاف يأ «هايإ يه ةنمضتملا ةأحافملا

 .هحورشو "فاشكلا" يف اذك.هب لوعفم هنأ ىلع لب «ةيفرظلا ىلع ابوصنم سيل يناثلا
 "اذإ" يف لماعلا نأ :يناثلاو «ةأجافملا يعم وه ةيئاجفلا "اذإ" يف لماعلا نأ :امهدحأ «نيرمأ ىلع ئبم كلذو

 هنأل ؛هيف نحن اميف ةيطرشلا "اذإ" يف الماع باوجلا يف لعفلا نوك حصي ال هنأل كلذو «باوجلا وه ةيطرشلا

 ىلإ اورطضاف «هلبق اميف الو فاضملا يف الماع نوكي الف «ةيئاجفلا "اذإ"ل هيلإ فاضملا ئعم يف نوكي ذئنيح
 خيشلا هراتحاو .مهضعب هيلإ بهذ امك طرشلا نعم اهيف لماعلا ناك اذإ امأو «ةأحافملا نئئعم اهيف لماعلا نوك

 .هنع فراص الف ,ءطرشلا ئععم اهنمضت دنع يضرلا

 ماشه نبا هركنأو «بحجاحلا نبا هعبتو ءيرشخمزلا هب درفت ام ةأجافملا نيعم هيف لماعلا ةيئاجفلا "اذإ" نأب لوقلاو

 ناك اروكذم «ربخلا وه مهدنع اهيف لماعلاو «ةيلوعفملا نع "اذإ"_ل جارخإ هنأل ؛يضرلا خيشلا هضتري ملو «نايح وبأو

 ىلعو «لماعلا ىلإ اهيف ةجاح الف افرح هنوك ريدقت ىلع امأو ءانامز وأ اناكم افرظ هنوك ريدقت ىلع اذهو ءاردقم وأ

 تاقلعتم نم ههبشو نئاكب قلعتي اهدعب يذلا أدتبملا ربخ نوكي نأ زوجيف -دربملا نع لقن امك- ناكم مسا اهنوك ريدقت
 ءجاجزلا لاق امك نامز فرظ نوك ريدقت ىلعو «عبسلا ناكملابف «عبسلا اذإف تحرح :وحن يفف «ةماعلا فورظلا

 - «تقولا كلذ يف عبسلا لوصح اذإف يأ ءفاضم ريدقتب اهدعب امع اربح «عبسلا اذإف :مهوق يف "اذإ" نوكي نأ ز



 رمزلا ةروس "مه نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 نم )0 توفل بولا رق ا ندلداتع 1 كلا ةفرع انو تاخد
 مح نال فانا تسي 5-5 «قحلا نم نم هيف 5 امل يدها 6 م

 0 ل

 10 1 ز ز ز زؤز ]زي .باذعلا يأ 02 نوُءربَتْسي

 خيشلا لاق اذك «بابلاب عبسلا تقولا كلذ يفف يأ .هدسم داس ريغ كلذل افرظ "اذإ"و ءافوذحم ربخلا نوكي نأ زوجيو -

 (نيلامكلا ريسفت) .هذه "اذإ" يف لماعلا وهف -هيف نحن اميف امك- اروكذم ربخلا ناك اذإف اذه ىلعو «يضرلا

 ءارورس بلقلا ئلتمي نأ وه :راشبتسالاو .رورسلا رثأ وهو ءرشبلا مههوجو ف رهظيو ؛نوحرفي يأ :نورشبتسي
 .هكرتب نزحيو «هللا ركذب حرفيف نمؤملا امأو «ىلاعت هللا ركذ دنع رفاكلا لاح وه اذه ؛هحولا ةرشب هل طسبنت يح

 ىحوأ .قحلا نكسم نوكي الف ءهب حرفي الو «هيلإ نكسي الو هللا ركذب سنأي ال هنإف هللا فرعي ال بلق لك نأ ملعاو
 نكست فيكو «بر اي :لاق مث ءادحاس هلل رخف «"كتيبب كعم نكسن نأ بحتأ !ىسوم اي" :83ع ىسوم ىلإ ىلاعت هللا

 يف امك ؛"يدجو يدبع ئسمتلا ام ثيحو «نركذ نم سيلج ينأ تملع امأ !ىسوم اي" :لاقف ؟ييب ف يعم
 (نايبلا حور) .هسيلج ناطيشلاف هللا ريغ ركذ نمو «هسيلج ىلاعت هللاف هللا ركذ نم نأ ملعف «"ةنسحلا دصاقملا'
 نوكتل ؛تدشو «ةلعلا فورح نم امرقل ؛ميملا اهنع ضوعو ءاي تفذح هللا اي "مهللا" لصأ نإ عي :هللا اي

 دوصقملا وه اذه :دها (لمحلا ةيشاح) .مهللا اي :لاقي الف ءامهنيب عمجي ال اذلو ؛هنع ضوعملاك نيفرح ىلع
 ىلإ ءاشت نم يده كنإ «كنذإب قحلا نم هيف فلتحا امل ندها" :درو ام ىلع ةيوبنلا 00 ,ءاعدلاب

 كربتو «"خلإ تاوامسلا رطاف مهللا" :هلوق هل ىعدتسملا ءاعدلا ريدقت :يبدها (يواصلا ةيشاح) ."ميقتسم طارص

 نم هيف اوفلتخا امل ىدها نوفلتخي" :هلوق ىلإ "تاوامسلا رطاف مهللا" :لوقيف وعدي ناك هنإف ؛ طا يبنلا ظفلب
 (نيلامكلا ريسفت) .مكاحلا هاور «"قحلا

 ةدش نم مهسفنأ هب اودافل ءاهيف ام لثمو اعيمج ضرألا يف ام اوملظ نيذلل نأ ولو :اهانعم :اوملظ نيذلل نأ ولو

 (نيلامكلا ريسفت) .مهسوفنب اوثدحي ملو ءطق مهفابسح يف نكي مل ام يأ :نوبستحي اونوكي مل ام .ةمايقلا موي باذعلا

 فاضملا ردق نمل ضيرعت هيفو «كلذب ص يبلا رابخإ دنع هب نوؤزهتسي اوناك يذلا باذعلا نإف :باذعلا يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ىلإ ةحاح ال هنأب "مهئزط ءازج" :لاقف



 رمزلا ةروس ظ لا نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 اَمَنِإ َلاَق و اماعنإ د ةمعن هانيطعأ ُهَتْلَوَح ذأ هت اَناَعَد مص سنجل َنَسفإلا نسم م اذِإف

 ٌنكِبَلَو دبعلا اهب ىلتبي ةيلب ٌةَبَبف يروا هبت ا ا

 نم مهلب :ق نم َنيذأأ اها دق .ناحتماو جاردتسا ليوختلا نأ /3) َنوُمَلَعَي ال مرتك

 ا اب هموقو نوراقك ممألا

 أوُبَسُك ام ُتاَعْيَس َمكييِصْيَس شيرق يأ ٍءآَلْؤََه َنِم ْأوُمَلَظ َنيِذَلَو اهؤازج يأ أوُبَسك اَم

 اوُمَلْعَي ملأ .مهيلع عسو مث «نينس عبس اوطحقف ءانباذع نيتئافب :جإ َنيِزجْعُمب مه اَمَو
 تابنلا ترثك يأ ١ ردبب مد لو 9

 ىف َّنِإ ءالتبا ءاشي نمل هقيضي ُرِدَقَيَو اناحتما ْءآَشَي نَمِل هعسوي َقْرَرلا طسبَي هللا َّنأ
 ىه يف هد دعا م ريب تك سرا ىلا ع ثار صار

 . اوطتقت ال ٌمهِسفنا ىلع اوفّرَسا نيذلا ىِدابِعي ر لق( َنوُموْؤُيِمَوَقْ سيل كلذ

 "ام" نوك ريدقت ىلع اذهو «"هتيتوأ امنإ" :هلوق يف اهيلإ عجارلا ريمضلا ريكذت هيجوت ىلإ ماعنإلاب اهريسفتب ريشي :اماعنإ

 ةدئاع ءاحلا لوألا ىلعف «ةفاك وأ ةلوصوم "ام" :خلإ هتيتوأ امنإ (نيلامكلا ريسفت) ."ام"ل ءاحلاف ةلوصوم تلعج نإو «ةفاك

 يه يناثلا ىلعو «(انخيش) حراشلا لاق امك «ماعنإلا نيعم. اهوك رابتعاب ريكذتلاو «ةمعنلا ىلع ةدئاع يناثلا ىلعو ءاهيلع

 (لمجلا ةيشاح) .لاعفألا ىلع لوخدلل اهئيهتل ؛خساونلا فورحلا دعب دازت ىلا يه اهنأل ؛"نيمسلا" يف امك ةدئاز

 .هبسك هوجوب يم ملع ىلع وأ ءاهقاقحتسا نم يف امل ءهاطعأس ينأب نم ملع ىلع وأ :لهأ هل يأب
 هراتخا امك «ةمعنلا ىلإ اهعاجرإ رهاظلاو .هيهجو دحأ وهو «لوقلا ىلإ ريمضلا نوك راتحا :ةلوقلا يأ
 هتيتوأ امنإ" :هلوق يهو «ةروكذملا ةلاقملا يأ (نيلامكلا ريسفت) .ةمعنلا ظفل وأ ربخلا رابتعاب ثينأتلاو ءيرشخمزلا

 هنأل ؛هلجأل أدتبملا ثينأت غاس «-"ةنتف" ٍنيعأ- اثنؤم ربخلا ناك امل يعي «ربخلا رابتعاب ريمضلا ثينأتو ."ملع ىلع

 .ةنتف ةمعنلا لب يأ «ةمعنلاب ريمضلا ريسفت هريغ عنصو «كتحاح كتءاح ام :مهوقك «هانعم يف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلكاشملل ؛ةئيس ةئيسلا ءازج يمس :ليقو «تائيسلل فاضملا ريدقت ىلإ ريشي :اهؤازج يأ

 لتاق يشحو ىلإ دعك هللا لوسر ثعب :لاق هنأ مذ سابع نبا نع يور ام :اهوزن ببسو :خلإ يدابع اي لق

 قلي ىز وأ كرشأ وأ لتق نم هنأ معزت تنأو كنيد ىلإ نوعدت فيك :هيلإ لسرأف «مالسإلا ىلإ هوعدي ةزمح

 لاقف هياَحلاّص ًالَّمَع َلمَعَو َنَمآَو با ْنَم الإ :هللا لزنأف هلك كلذ تلعف انأو ؟باذعلا هل فعاضي ءاماثأ
 ام رفْغيَو هب كري نأ رمي آل هللا نإإ» :هللا لزنأف ؟كلذ ريغ لهف ءهيلع ردقأ 0 يلمل هررد طرخنعا :يشحو

٠١ 

 تال نيا يداَبع اي لقال :هللا لزنأف ؟ال مأ يل رفغيأ ةهبش يف دعب يارأ :يشحو لاق ؛« بءاَشُي ْنَمِل َكلَذ َنْوُد



 رمزلا ةروس ١" نورشعلاو عبارلا ءزجلا
 اًعيِمج بوئذلا رِفَعَي هللا نإ هللا ِةَمْحَر نم اوسايت ا ئرقو اهحتفو نونلا رسكب تر "اب رب رب فاد ولا. حارقل دل - د ع '

 يئاسكلاو ورمع يبأل

 0 مه اوعجرا 0 2 00 نإ يأ 000 نم بات 0

 3 رك ا يل ل لالا ا
 لوقت نأ لبق هيلإ اوردابف ءهتقوب هنايتإ لبق (2) َروَرْعْمَت ل ماو هع نادم

 مس ورا ”

 1 ا ا ل ل وا الم دا ريا 2" يرسح اي" هلصأ قرسحني سفن

00 

3 
017 0/4 

 هللا نإ" هلوق ئيعمف .ملسأف ءاطرش ىرأ ال نآلا ,معن :يشحو لاقف ؛4هللا ةّمْحَّر نم اًْطَنَقَت ال مهسفلأ ىَلَع -

 لإ لوف ود روق ثيرك هنأ لبق كان وسو ههيرتا تجب اهتزوت كت يعتصو نان اذإ هيردلاب أ "امج هيوتذلا ري
 هتمحر و هلضفب ةنحلا هلعدي مث «هبونذ ردقب هبذع ءاش نإو «هنع افعو هل رفغ ءاش نإف ءهيف ىلاعت هللا ةئيشم

 فو .كلذ دعب رفغي مث بذعي هلعلو ءاقلطم رفغي هللا لعلف ؛مئاق باقعلا فوحو ءدحاو لك ىلع ةبحاو ةبوتلاف
 ةفاضإ هيلإ مهتفاضإ :اهنمو .مهؤادنو مهيلع هلابقإ :اهنم «ةنسح ءايشأ نايبلاو يناعملا عاونأ نم ةيآلا هذه

 روفغلا وه هنإ" :هلوق نم ةلمجلا زاربإ :اهنمو ."هللا نإ" :هلوق يف ةبيغلا ىلإ ملكتلا نم تافتلالا :اهنمو .فيرشت

 (لمجلا ةيشاح) .ةقباسلا ةيآلا اهتنمضت نيتللا نيتفصلا ةداعإبو «ءلصفلاو "نإ"ب ةدكؤم "ميحرلا

 يف بيذعتب نيح دعب ولو يأ "اعيمج بونذلا رفغي هللا نإ" :هلوقو .نيفرسملا عيمج قح يف ماع اذهو :"ريبكلا" يفو
 ."دوعسلا يبأ" نم «ءاشي امثيح هريغبو «ةلمجلا

 ىلع ناتاهو ءبسحو عنمكو «ةطانقو اطنق حرفك طنقو ءاطونق برضو رصنك طنق :"سوماقلا" يف :اوسأيت
 هيلع لديو «ةبوت ريغ نم اهرفغيف بونذلا رئاس امأو «مالسإلاب :كرشلا نم بات نمل .سئيي :نيتغللا نيب عمجلا

 مدع حصي مل ةبوتلاب ديق ول هنأل ؛كَءاَشُي ْنَمل َكلَذ َنُْد اَم ُرفْغَيو هب َكَرْسُي نأ ٌرفْغَي آل هللا نإإ» :ىلاعت هلوق
 لّزنأ ام"ب ةدارملاف "نسا" ل نايب :نآرقلا وه (نيلامكلا 5 .ةبوتلا دعب 017 اضيأ هنإف ؛كرشلا ةرفغم

 (نيلامكلا ريسفت) .سنجلل باطخلاو ءاقلطم ةيوامسلا بتكلا "مكيلإ

 وقت نأ ةهارك امهو ءناهجو انهه روهشملاو ."لوقت نأ" ل فاضملا فرظلاو لعفلا ردق :خل! لبق هيلإ اوردابف
 "قرسح اي" :ارقو «ملكتمل ءهي نم لدب فلألا يأ :للإ يرسح اي هلصأ (نيلامكلا ريسفت) .لوقت ال نأل وأ

 .تاف ام ىلع نزحلاو مامتغالا :ةرسحلاو .ضوعملاو ضوعلا نيب عمجلا ىلع "يئاترسح اي"و ءلصألا ىلع

 :نولوقيف «ةناعتسالا يف افلأ ةيانكلا ءاي لوحي برعلا نإف ؛افلأ ءايلا تبلقناف .ملكتملا ءاي ىلإ ةفاضإلاب :يرسح

 (نيلامكلا ريسفت) .يرضحاف كناوأ اذه !ةرسحلا اهتيأ اي :ئيعملاو ءاتمادن ايو ءاتليو اي



 رمزلا ةروس 1 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 تنك ِنإو يأ «ةليقثلا نم ةففخم نإَو هتعاط يأ ِهَّللبْئَج ىف تطرف ام َْلَع يمادن يأ
 في

 تيدتهاف يأ «ةعاطلاب ند هللا ةتراول لوقت وأ .هباتكو هنيدب (2 َنيرِْخَسلآ َنِمَل

 ةَّرك ىل نأ ْوَل باَدَعْلا ىَرَت َنيِح َلوُقَت ْوُأ .هباذع (2) تريقتُمْلا َنِب ُتنُكَل
 َدَق َْب :هللا لبق نم هل لاقيف «نينمؤملا © َنيِيِسَحُمْلا َنِم حروُكأَف ايندلا ىلإ ةعحر

 نابإلا نع تركت َتربَكَتْسآَو اهب َتَبَدَكَف ةيادهلا ببس وهو «نآرقلا ىتَياَء ٌكنَءاَج

 00 0 11 ا و د سل تيا د عا ا
 ها هك ا هللا نع اوندك -ريذلا ىرت ٍةَمّيقلا مويَِو عيا نيرفكلا < رم تنكو امج

 مزاول نم نوكي يذلا ءيشلاو «ءيشلا كلذ بناوح نم بناج هنأل ؛ابنج يمس بنجللا :يزارلا لاق :هللا بنج يف

 وه يذلا بنجلا نيب ةقاشملا هذه تلصح املف «هبناوج نم بناجو هدونج نم دنج هنأك نوكي هعباوتو ءيشلا

 .ةعاطلاو رمألاو قحلا ىلع "بنجلا" ظفل قالطإ نسح مرج ال «هل اعباتو ءيشلل امزال نوكي ام نيبو وضعلا

 هفداريو «ةسوسحملا ةهجلا لصألا يف بنجلا نأل ؛ازاجم ةعاطلا بنجلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :هتعاط يأ

 قلعت اهل ةهجلاو «ىلاعت هللاب قلعت امل ةعاطلا نأل ؛هبحاصب لك قلعت عماجب ةهجلاب ةعاطلا تهبشف «بناجلا

 (يواصلا ةيشاح) .اهبحاصب
 .هب حرصم ردصم ىلع لوؤم ردصم فطعف ردصم اهإف ؛"ةرك" ىلع هفطع :امهدحأ ,ناهجو هبصن يف :خإ نوكأف

 نوكي لوألا نأ :نيهحجولا نيب قرفلاو ."ةرك يل نأ ول" :هلوق نم موهفملا ئمتلا باوج ىلع بوصنم هنأ :يناثلاو

 بحجيو «ئمتملا لوصح ىلع ابترتم نوكلا هيف نوكي :ىناثلاو .رهظت نأو "نأ" رمضت نأ زوجيو ءئمتم نوكلا هيف

 (لمجلا ةيشاح) ."نأ" رمضت نأ

 فيكف «تالاقملا كلت نم دحاو يف يفن الو «يفنلا باجيإب ةصتخم "ىلب" ةملك نإ :هريدقت لاؤس باوح :هل لاقيف

 اهنأل ؛ةيادلا يفن انمضتم هباوجو "ياده هللا نأ ول" :هلوق ناك امل هنأب باحأف ؟يفنم ريغل اباوج "ىلب" عقت نأ حص

 (لمجلا ةيشاح) .كل ةدشرم "يتايآ كتءاج دق ىلب" :لاقيف "هللا يناده ام" :لاق هنأك عانتمالل

 ةيناثلا ةلاقملا رححوت ملو ءضعبب هضعب رفاكلا مالك لصتيل ؛ةثلاثلا نع رخأو .ةيناثلا هتلاقمل اباوج يأ :هللا لبق نم

 عوحرلا ىمتي تي مث ؛ةيهاو جححب جتحي مث رسحتي الوأ رفاكلا نإف ؛يدوحولا بيترتلل افلاخم نوكي الئل ؛ةثلاثلا نع

 هللا نأ ول" يهو «ةيناثلا ةلاقملل در "خلإ ىلب" :هلوق نأ ىلإ ريشي :ةيادهلا ببس وهو (يواصلا ةيشاح) .ايندلا ىلإ

 هنمضت يذلا يفنلل ىلاعت هنم در "خلإ كتءاج دق ىلب" :ىلاعت هلوقو :"دوعسلا وبأ" لاق «"نيقتملا نم تنكل يناده

 (لمجلا ةيشاح) ."يناده هللا نأ ول" :لئاقلا لوق



 رمزلا ةروس "0 نورشعلاو عبارلا ءزجلا
 وش ىو 5

 ىوأم ىَوْتَم َمْئَهج ىف 0 ةدوسم مههوجو هيلإ دلولاو كيرشلا ةبسنب

 َرِهِتَراَقَمِب كرشلا اََقنآ َنيِذْلا منهج نم ُهّللآ ىَجَتُيَو .ىلب ؟ناميإلا نع © تيِربَكَتْملَل

 ُهّللآ © تروُنَرَح جه اَلَو ُءَوّسلآ ُمُهّسَمَي ال هيف اولعجي نأب «ةنحلا نم مهزوف ناكم. يأ

 يافا ل دار للك هيف صنم كو هن لع ع َوْهَو 5-0
 ِتَياَكب أوُرقك َيِذَلآَو امهريغو تابنلاو رطملا نم امهنئازخ حيتافم يأ ٍضَرألاَو توم

 امو 2"خلإ اوقتا نيذلا هللا ىَجَنْيَو' :هلوقب لمسار كرو كلا زم كلوا نآرقلا هن ني ا سرلاس |١

 "لبعأ"ب بوصنم "ريغ" 66 © نوه اجأ ُدُبَعَأ َقوُرُمَأت ِهَلآَرَيَمَفَأ لق .ضارتعا امهنيب مسرور ع

 ذئتيحو «ىلاعت هللا ىلع بذك لك معي ةيآلا رهاظف الإو ءرفكلل يدؤي بذك دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :خإ كيرشلا ةبسدب
 (يواصلا ةيشاح) .بذكلاب ثيدحلا ةياورو ؛عرشلا ريغب ءاتقإلاك «ىلاعت هللا ىلع بذكلا دمعتي نمل فيوختو ريذحت اهيفف

 لحم فو «ةيرصب ةيؤرلا تلعج نإ لوصوملا نم لاحلا ىلع بصن لحم يف ربو أدتبم نم ةلمج :ةدوسم مههوجو
 تاقلعتم نم امهوك نم رهظأ رصبلا تاقلعتم اهناولأو هوحولا نوك نأل ؛ىلوأ لوألاو ؛ةيملع تلعحج نإ يناثلا لوعفملا
 (لمجلا ةيشاح) .اماقمو ارقم منهج يف مهل نأل :لاق هنأك ؛:مههوجو دادوسال ليلعت "خلإ سيلأ" :هلوقو .بلقلا

 يف مهزوف ببسب تلصح ةمايقلا يف ةاجنلا نأ :ئيعملا ناكف ءةداعسلا وهو ءزوفلا نم ةلعفم :ةزافملا :مقزافمب
 يبأ" فو «حراشلا ديؤي ام اذه (ريبكلا ريسفتلا) .اهعضاومو اهتاقوأب زوفلا نع ربعف ؛تاريخلاو ةعاطلاب ايندلا

 .اصخلم «هنم احن يأ هنم زاف نم امإو هب رفظ يأ بولطملاب زاف نم امإ «يميم ردصم :ةزافملا :"دوعسلا

 ,ديلقم وأ هالك عج ديالا :ديلاقم هل (كرادملا ريسفت) .ةيونثلاو ةلزتعملا ىلع در :خإ ءيش لك قلاخ هللا
 لأس هنأ هذ نامثع نع يورو .ضرألاو تاراغيلا لاء وش لك بارصتلاو نكيللا ةدش نع ةيانك مالكلاو
 لوح الو هللا رفغتسأو ؛هدمحبو هللا ناحبسو ءربكأ هللاو «هللا الإ هلإ ال اهريسفت" :لاقف ,ديلاقملا نع ٌدك يبلا

 هذهف ءريدق ءيش لك ىلع وهو «تيميو ييحي «ريخلا هديب نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه هللاب الإ ةوق الو

 (يواصلا ةيشاح) ."هل تحتق اهب ملكت نم ء«ضرألاو تاوامسلا نئازخ حيتافم تاملكلا

 "نأ" لومعم ميدقت زوجيو ؛ءعراضملا عفرو "نأ" فذحف هللا ريغ دبعأ نأ نورمأتأ يأ :خلإ "دبعأ"ب بوصنم

 نمو «ضارتعا "ينورمأت"و ,"دبعأ" ب هبصنف فذحلا زوجي مل نم دنع امأ «هعبت نمو يرشخمزلل افالخ هيلع
 نأ ينورمأت" عومجم هنمضتي ام وأ «لوألا يف امك «ضارتعا "ينورمأت"و «"دبعأ"ب امإ هبصنف مددقتلا زوجي مل
 (نيلامكلا ريسفت) .هل ادباع نولعحت يأ ءديدشتلاب ينودبعت هللا ريغفأ يأ «لعفلا نعم نم "دبعأ
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 َدَقْلَو .كفو ماغدإو نيئنونبو ةدحاو كونب "ا ريدعتب "ىبورمأت"ل لومعملا

 0 ا 2 يح ِ ن0 ع ل ًِغ
 َكلَمع نطَبْحَيِل اضرف «كلدمحم اي تكّرشا نبيل هللاو فكالّبق نِم نيذلا ىلِإَو ٌكيلإ حوا

 هماعنإ 2: نيركشلا حرم نكو دبعاف هدحو هللا ٍلَب 2: َنيِرِسْحلآ َنِم َنَئوُكََلَو | .مث- ها[ سا د لما وس 0 ل ل عا « م حم
 هتمظع قح هومظع ام وأ هتف رعم قح هوفرع ام -هرّدق َقَح َهّللأ أوُرَدَق اَمَو .كيلع

 ءاهيف نيهجولا دحأ ىلع اهلمع لطب تفذح املف «ةيردصملا ا رامضإ ىلع يأ] :"يبورمأت"ل لومعملا

 "دبعأ" لوعفم مدق هللا ريغ دبعأ نأب ينورمأتأ :لصألاو يأ [(لمجلا ةيشاح) .هللا ريغ دبعأ نأب نورمأتأ :لصألاو

 ةءارق هذهو «ءايلا حتف عم ةففخم يأ :ةدحاو كونب (يواصلا ةيشاحإ) .تفذحو .هلماع ُق لماعلا "يينورمأت" ىلع

 ”ماغدإب" :هلوقو .ءايلا نوكسو «ةروسكم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا :نينونب رماع نبا أرقو يأ "نينونب" :هلوقو .عفان

 (لمجلا ةيشاح) .ةعبرأ تاءارقلاف «ريغ ال ةنكاس ءايلاف هيلعو "كفو" :هلوقو .حتفلاو نوكسلا ءايلا يف زوجي هيلعو

 عم ءايبنألا نم كرشلا عقي فيك :ردقم لاؤس نع باوح وهو «لاحملا ضرفو ريدقتلا ليبس ىلع يأ :اضرف

 امف "تك ر شأ نثل" رهاظلا ىضتقم ناك :تلق نإ .كلذ نم مهتمصعل ؛مهمنأ باطنلاب دوصقملا :ليقو ؟مهتمصع

 ريمألا اناسك :لاقي امك لإ تكرشأ نئل مهنم دحاو لك ىلإ يحوأ :ىععملا نأب بيجأ ؟باطخلا دارفإ هجو

 مسقلا نع باوج هباوجو يناثلا مسقلاو كك رش نمل" وهو يناثلا مسقلا باوج هيلع فوطعملاو فوطعلملا

 (يواصلا ةيشاح) .ةدعاقلل ء”تك رشا نعل" وهو طرشلا باوج فذحو :"يحوأ دقل" وهو «لوألا

 هللا دبعاف تدبع نإ لب «هتدابعب رافكلا كرمأ ام دبعت ال :هريدقت فوذحملا طرشلا باوح ءافلا :دبعاف هللا لب

 يضتقي ةيآلا موهفم نإ :تلق نإ :هردق قح هللا اوردق امو (نايبلا حور) .هماقم لوعفملا ميقأو طرشلا فذحف

 ال نم ناحبس :هلوقو «كتفرعم قح كانفرع ام كناحيبس 2 هلوق ىضتقمو «هتفرعم قح هللا نوفرعي نينمؤملا نأ

 ةلومحم ةيآلا نأب :بيحجأ ؟امهنيب عمجلا فيكف «هللا الإ هللا ملعي ال هنأ هتفص نوفصاولا غلبي الو هريغ هردق ملعي

 يهو ؛مهيلع تضرف يلا هتفرعم قح هوفرع نينمؤملا نأ كش الو ءاهليصحتب فلككملا امي رومأملا ةفرعملا ىلع

 ةفرعم يهو «دابعلا ىلع ضرفت مل ىلا ةفرعملا ىلع لومحم ثيدحلاو .تالامكلاب هفصوو صئاقنلا نع ههيزنت

 نأب الإ هللا انفلكي لو ءكارشإ تاذلا نع ثحبلاو «كاردإ كاردإلا نع زجعلا نأ لصحتف .ربدتف «هنكلاو ةقيقحلا

 (يواصلا ةيشاح) .- ىلاعتو هناحبس- هاوس امع ههزنن



 رمزلا ةروس ف نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 َمْوَي هفرصتو هكلم يف .هل ةضوبقم يأ ءُْهْئَضَبَق عبسلا يأ «لاح اًعيِمَج ُضَرَأْلآَو
 اَمَع ىَعَتَو ءهتنحتبس هتردقب 05006 تاعومجم ثيم ٌتَوَمَّسلآَو ِةَسَيِقْلا

 نَّمَو ِتَومَّسلا ىنْنَم تامّقِعَّصف ىلوألا ةخفنلا ٍروّصلآ ىف َحِفْنَو .هعم ةعت)إ هةر رم

 26 يي ال

 قح هومظع ام يأ «ةلالحلا مسا نم لاحلا ىلع بصن لحم يف ةلمجلاو ؛هربخ "هتضبق"و ءأدتبم :خلإ ضرألاو

 راد ف ناك املو ءاهتقيقحب مهتفرعمو اهل مقرشابل ضرألا مدقو «ةرهابلا ةردقلا هذهي فوصوم هنأ لاحلاو ؛هتمظع
 موي" :لاق ءانطابو ارهاظ هدحو هلل اهيف رمألاف ؛ةرخآلا راد نود ةردقلاو ةمظعلاو رهقلاو كلملا يعدي نم ايندلا

 ل زعم ةيننز# ضوبفلا ىلع انين ففلطأ :«نيفنقلا نم ةررا :ةنطيقلا: 18 ةطويقع ىأ نلت ةيعاختو»:"ةعانقلا

 لييختلا ةقيرط ىلع مالكلا يرشخمزلا لعجو .كلملا نع زاحم ةضبقلا نأ ديري ؛هفرصتو هكلم يف يأ ءردصملاب
 (نيلامكلا ريسفت) .ليللا ةمل تباش :مهلوقك ءازاحب الو ةقيقح ةضبقلا رابتعا ريغ نم ليئمتلاو
 بحاص لاق «يوطملا لجسلاك يأ :تاعومجم (نيلامكلا ريسفت) .رشنل دض وه يذلا يطلا نم :تايوطم

 هلالج هنك ىلع فيقوتلاو «هتمظع ريوصت هعومجمو هتلمجب وه امك هتذحأ اذإ مالكلا اذه نم ضرغلاو :"فاشكلا"

 (لمجلا ةيشاح) .فنصملا راشأ هيلإو «زاحم ةهجوأ ةقيقح ةهج ىلإ نيميلاب الو ضبقلاب باهذ ريغ نم «ريغ ال
 (نيلامكلا ريسفت) .ةردقلا نع زاحم نيميلا نأ ديري :هتردقب
 ديعس يبأ ثيدحل «ليربج هعم نوكي هنإ :ليق دقو «الَلَع ليفارسإ وه روصلا يف خفني يذلا :ّلإ روصلا يف خفنو

 نعي رشا فاظخالب ذاتك تاامنوولبا ىف لأ تنامي نوملا يعامدإز 35 ثا كوسر لاق 4816 يرذتلا
 فيآلا هذ نع: نيزمج لاس 126 هنأ 'هرو دقو, وول وه امقلا ةيشاسإا . نتلاقى: حام نتا ةحرخأ ةارمؤب
 تيس ةاور :هللس ريثك نبا ظفاحلا لاق .هذ ةريره يبأ نع ايندلا يبأ نبا هاور ءءادهشلا مه :لاقف

 (نيلامكلا ريسفت) .لمنلا ةروس يف رم دقو «فورعم ريغ هنإف ؛مهنم دحاو الإ
 «ناتيقاب ناتدوجوم ناتقولخم رانلاو ةنجلا يأ امو. رو "ةيفسنلا دئاقعلا" يف لاق :امهريغو نادلولاو روحلا نم

 لك :ىللاعت هللا لوق :ليق نإف .(ه:ءاسنلا) ادب هيف اهيف َنيِدلاَحح# :نيقيرفلا قح يف ىلاعت هلوقل ؛امهلهأ ىفي الو

 ةيآ يأ- ةيآلا هذه نأ :بيحأ .اضراعتف الإو ءاضيأ اميلهأ ءانف يضتقي (185:نارمع لآ) تملا ةقئاذ سفن

 لآ) توما ُةَقئاَذ سفن لكاو 8: نومتا ر نإ كلاَم ءْيَش لك :ىلاعت هلوقل ةرسفم -ءانئتسالا
 حيحصلا :ىرخأ هيف خفن مث مث ."نايبلا حور" نم اصخلم «ضقانت الو ضراعت الف ؛تايآلا نم امهريغو ١69( :نارمع
 عقوو «قعصلا ةخفن :اهثلاث «ةثالث اهنأ يبرعلا نبا راتخاو .ثعبلا ةخفنو عزفلا ةخفن :ناتخفن تاخفنلا ددع ف

 اوتام اعزف اوعزف يأ «نامزالتم نيرمألا نأل ؛قعصلا ةخفن وه عزفلا ةخفن :نولوألا لاقو «ثيدح يف هب حيرصتلا

 (نيلامكلا ريسفت) .امهيف ءانثتسالا كارتشاب اولدتساو «يطرقلا هححص امث اذهو هيف



 رمزلا ةروس فش نورشعلاو عبارلا ءزجلا
 َء جم 7 ٍَ ١ 5 5 يبا 5 59007 1 ريفا 4

 ُضَْرَألا ِتقّرْسَأَو .ممي لعفي ام 0 08-30 ىتوملا قئالخلا عيمج 0 اَذإف

 م يع

 نب ضو غالبلاب لسرملا نودهشي هتمأو ص دمحع يأ 00000

 َوهَو هؤازحج يأ َتَِمَع امس فت لك َتَيِفَوَو .ًكيش ( 2 َنوُمَلَظُي ال َحهَو لدعلا يأ َقَحْلآب

 000 فنعب أوُرْفَك َنيِذّلأ َقيِسَو .دهاش ىلإ جاتحي وت

 كأي أأ [ُهنَرَح ْمُهَل لاقَو 'اذإ" باوج اهباوَت تي اهوُءاَج اذإ َْمَح - ةقرفتم تاعام

 0 ادق كيوي اقل كوردي ةزيغو رتل و ل عر رو

 روحلاك تمي مل نم امأو «"ىتوملا" :هلوقب هل راشأ امك ءاضيأ اذه يف ظحالم ءانثتسالا :نورظني مايق مه اذإف

 هبصن ىلع يلع نب ديزو ءاربخ "مايق" عفر ىلع ةماعلاو ."انخيش" "خل! نورظني مايق مه اذإف" :هيف لاقي الف
 ءامايق نورظني مه اذإف يأ «لاحلا هذه يف لماعلا وهو «"نورظني" ربخلا نأ :امهدحأ ,ناهجو ذئنيح هيفو ءالاح

 ةيئاجفلا "اذإ" انلعج اذإو ءامايق نوعومجم وأ نوثوعبم مه اذإف يأ «لاحلا يف لماعلا وه فوذحم ربخلا نأ :يناثلاو

 :25 لاق :ىلجتي (لمجلا ةيشاح) .ردقملا ربخلا امإو "نورظني" امإ لاحلا يف لماعلاف ,مهضعب لاق امك افرح

 (بيطخلا ريسفت) .وحضلا موي يف سمشلا يف نوراضت ال امك :لاقو ؛مكبر نورتس

 «فيرشت هيلإ هتفاضإو «فقوملا ضرأ هب رونيف «ةطساو ريغ نم هللا اهقلخي رون رونلاب دارماو :ءاضقلا لصفل
 يمس امك «قوقحلا رهظيو عاقبلا نيزي هنأل ؛ارون يمس امنإو «لدعلا رونلاب دارملا :لاقي دقو .هللا ةقانو هللا تيبك

 (نيلامكلا ريسفت) .ةملظ ملظلا

 ديعص يف نيرخآلاو نيلوألا قئالخلا عمجي هللا نأ كلذو .ةلاسرلا مهوغلب مهنأ مهممأ ىلع اوعّديل يأ :نييبنلاب ءيجو

 ءكلذ نع ءايبنألا هللا لأسيف «ريذن نم انءاج ام :نولوقيو نوركنيف ؟ريذن مكتأي ملأ :ممألا رافكل لوقي مث ,دحاو

 ةمأب ىتؤيف .ندهشت دمحم ةمأ :نولوقيف «ةجحلل ةماقإ ,ممب ملعأ وهو ةنيبلا مهأسيف «مهانغلب دق اوبذك :نولوقيف

 ,ةمألا هذه لأسيف ؟اندعب اوناك امنإو اوملع نيأ نم :ةيضاملا ممألا لوقتف ءاوغلب دق مهنأ مه نودهشيف ٌدنُك دمحم
 ىتؤي مث «تربخأ اميف قداص تنأو لسرلا غيلبتب هيف انتربحأو ءاباتك انيلع تلزنأو ءالوسر انيلإ تلسرأ :نولوقيف

 رمز ف اهضعب :ةقرفتم تاعامج (لمجلا ةيشاح) .مهقدصب دهشيو مهيك زيف هتمأ نع هللا هلأسيف لص دمحع

 (نيلامكلا ريسفت) .هنع ولخت ال ةعامجلا ذإ ؛توصلا وهو «رمزلا نم ةرمز اهدرفم "ارمز"و .ضعب



 رمزلا ةروس قف نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 أاولخذأ لبق ج9 َنيِرِفَكْلا لع 4 منهج ن ْنُدلُم الئأل» يأ ب اَذَعلا ةَملك تَقَح َنكِدَلَو َلَب , أوُلاَق
 ا2) تيكا ىوأم ىَوْفَم َسْفبَف هيف دولخلا نيردلقم لح رج بان 1

 م

 تعفو اَهوُءاَج اذإ ْ ع ارمز ة ةنَجْلا لإ فطلب ل أَوَقّتا دلا وست .منهج

 الاح ٌَرْثَبِط مَكِيَلَع ُجَلَس َيَرَح مَ َلاَقَو "دق" ريدقتب لاحلل هيف واولا اَهُبوَبأ

 .املوخد يأ ءرّدقم "اذإ' باوجو .اهيف دولخلا نيرّدقم 9 َنيِدِدَخ اَهوُلْخَدَأَف

 دنع منهج باوبأ حتفو رافكلا قوسو ؛مهل ةمركت مهئيحب لبق باوبألا حتفو مهقوّسو

 هلِب ُدَمَحْلآ رّدقملا "اهوحد" ىلع فطعأوُناَقَو .مهل ةناهإ مهيلإ اهّرح ىقبيل ؛مهئيح
 ةحلا يارجل وَبَت هيلا نطرأ يأ ضْرألا اَْثَرْوَأَو ةنجلاب ءْوَدَعَو اَنَقَدَص ىِذْل

 بحاص اهئيجي نأ ىلإ ةقلغم نجسلا باوبأ نأ اهلبق ىلا نود انه واولا ةدايز يف ةمكحلاو :لاحلل هيف واولا

 اراظتنا حتفت اهنإف ؛حرفلاو رورسلا باوبأ فالخب ءاهيف واولا مدع كلذ بسانف هيلع قلغت مث هل حتفتف «ةكيرجلا

 نم مترهط يأ "متبط" :هلوقو .هوركم هدعب مكيرتعي ال يأ :خلإ مكيلع مالس (يواصلا ةيشاح) .اهلحدي نم
 نأ ىلإ هب راشأو «لعافلا نع لوحملا زييمتلا ىلع بوصنم "الاح" :هلوقو .(يواضيبلا ريسفت) .يصاعملا سند

 (لمجلا ةيشاح) .تنسحو مكلاح تباط يأ ,فوذحم هزييمت "متبط"

 يأر وهو «ةدئاز واولاو "تحتفو" :هلوق :اهدحأ ,هجوأ ةثالث "اذإ" باوج يف :"نيمسلا" ةرابع :ردقم "اذإ' باوجو

 :ةعيرجلا بحاص اهئيجي نأ ىلإ ةقلغم نوجسلا باوبأ نأل ؛اهلبق يلا نود واولاب انه ءيج امنإو ءشفحألاو نييفوكلا
 .اهلخدي نمل اراظتنا حتفت اُهِإف ؛حرفلاو رورسلا باوبأ فالخب ءاهيف واولا مدع كلذ بسانف «هيلع قلغت مث هل حتفتف

 .اهتنزح مهل لاق اهوؤاج اذإ يح يأ ءاضيأ واولا ةدايز ىلع "اهتنزحخ مهل لاقو" :هلوق باوجلا نأ :يناثلاو

 طرشلا تاقلعتم دعب ءيجي هنأل نيعي ؛"نيدلاخ" دعب ردقي نأ هقحو :يرشخمزلا لاق .فوذحم باوجلا نأ :ثلاغلا

 تحتفو" هلوق نم ةلمجلا نوكتف نيهجولا نيذه ىلعو ءاودعس :دربملا هردقو ءاونأمطا :ريدقتلاو «هيلع فطع ام
 اذكو «ةينامث ةنحلا باوبأ نأل :لاق ؛"ةينامثلا واو" واولا هذه مهضعب ىمسو .لاحلا ىلع بصن لحم يف "اهباوبأ

 تحتقو اهوؤاج اهوؤاج اذإ نح :هريدقت :ليقو .(25 :فهكلا) 4ْمُهُبْلك ْمُهُئماَنَو :ىلاعت هلوق يف اولاق
 (لمجلا ةيشاح) .حص كلذلف «لاحلاب هدبيقتب ديزي هنكلو ءهطرشلا ظفلب باوجلا نأ نعي ءاكاوبأ



 رفاغ ةروس ” نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 ةنجلا +2: َنيِلِمدَعلا رجأ َمعيف ناكم ىلع ناكم اهيف راتخي ال اهلك اهنأل ْءآَشْن ُتيَح
 س رهو

 لاح َنوُحَبَسُي هنم بناج لك نم ٍشَرَعْلا ٍلَْوَح ْنِم 58 تفاح ةكيلمْلا ىَرتَو
! 

 هدمحنو هللا نكاحبس :نولوقي قى «دمحلل نيسبالم د نيفاح" ريمض نم

 نورفاكلاو ةنحلا نونمؤملا لخديف «لدعلا يأ قلب قئالخلا عيمج نيب مُبَتْيَب َىِضَقَو

 .ةكئالملا نم دمحلاب نيقيرفلا رارقتسا متخ 2: َنيِمسَعْلا َبَر هني ُدَمَحْلأ َليِقَو رانلا

 ةيآ نونامثو سمح نيقيألا 4«َنوُلِداَجيَنيِذْلا الإ ةيكم رفاغ ةروس

 ميحرلا ع نيمترلا دنلا منن

 هكلم يف ٍزيِزَعْلَا هربخ هلل َنِم أدتبم «نآرقلا بسّتكْلآ ٌليِزَنَت .هب هدارع. ملعأ هللا 2: مح

 ؛نيرفاكلل باقعلا ديدش ردصم مه ِبَوّتلآ ٍلياَقَ نينمؤملل ِبَْدلآر ِفاَع .هقلخب 2: ميلعلا

 اهيف نأ ىلع «هريغ ةنج نم ال «ةعساولا هتنج نم هدارأ ناكم يأ يف انم دحاو لك أوبتي يأ :ءاشن ثيح

 :ناعون ةنحلا :مالسإلا ءامكح لاق ."ريبكلا ريسفتلا" يف لاق امك اهدارأو ءاهودراو عنامتي ال ةيونعم تاماقم

 دحاول الوصحف ةيناحورلا امأو «ةكراشملا لمتحت ال ةينامسجلا تانجلاف «ةيناحورلا تانحلاو ةينامسجللا تانجلا

 ,ةيونعم ةنجو ةسوسحم ةنج :ناتنج ةنحلا نأ ملعا :ء يراقلل ةحتافلا ريسفت فو .نيرخآل اهفوصح عنمي ال

 .هبناوجو هتفاحب نيفطصم شرعلاب نيطيحم نيقدحم :نيفاح (نايبلا حور) .اعم امهلقعي لقعلاو

 الإ مهرودص يف نإ ؛مهاتأ ناطلس ريغب هللا تايآ يف نولداجي نيذلا نإ" الإ :لوقي نأ باوصلا :نولداجي نيذلا الإ
 همهوي امل افالح ,ناتيندملا امه نيتيآلا نيتاه نأل ؛"...ضرألاو تاوامسلا قلخل" ةيناثلا ةيآلا لوأو .نيتيآلا "...ريك

 :ةيناثلاو «(5 ” :رفاغ) كناطلس ريب هللا تايآ يف نولداَجُي َن يذلا نإ :امهوأ :نيتيآلا (يواصلا ةيشاحا) ءرتسكملا

 نع [هنئازح حيتافم 00 هللا ءامسأ نم مسا :ليق] - 0 ,(ه/:رفاغ) © ِضْرْألاَ تاَواّمّسلا ٌقلَخْل»

 (نيلامكلا ريسفت) .ةعطقم نمحرلا فورح "نون"و "مح"و "رلا" :هنعو ,مظعألا 0 :ىكذ سابع نبا

 لب «نيفصولا نيب مزالت الف «ةبوتلا لوبقو مال نانعؤملا غم لاعب هنأ ىلإ ةراشإ واولاب ىتأ :بوتلا لباقو

 (يواصلا ةيشاح) .ضعب نود بونذلا ضعب يف ةبوتلا لوبق نكميو «ةبوت ريغ نم بونذلا وحم نكي ذإ ؛رياغت امهنيب
 - «هنم طرف ام ىلع مدنلاو هحبقل بنذلا كرت وه :عرشلا يق ةبوتلاو ءايضار ذحخألا :لوبقلا :بوتلا لباقو



 رفاغلا ةروس يلي نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 نم لكب ماودلا ىلع فوصوم وهو «عساولا ماعنإلا يأ ِلوّطل ىذ هددشم يأ

 قو يِصَمْلآ هَ وه الإ لإ ل ةريخألاك فيرعتلل اهنم قتشملا ةفاضإف «تافصلا هذه
 اق َكَرْرَعَي الف ةكم لهأ نم أورفك َنيَِّلا ال نآرقلا ِهَّللأٍتَياَع ىف ُلِدَتَجحاَم .عحرملا

 ارحل و موق : َمُهْلَبَق تَبَدَح .رانلا مهتبقاع نإف ؛نيملاس شاعملل و ..

 هاتوا قم دونر ل حوا اه جالا 14 اق قزم ن4 نر دنا زكشتفو ْمِهِدْعَب ْنِم امهريغو دومنود

 ةبوتلاف ءاهنع ضارعإلاو ةيصعملا حبق ةيؤر دعب ةرفغملا بلط نع ةرابع :رافغتسالاو .ةدواعملا كرت ىلع ةميزعلاو <
 (نايبلا حور) .تأسأو تبت :هعم لقي مل ام عامجإلاب ةبوت نوكي ال رافغتسالاو «رافغتسالا ىلع ةمدقم
 ىبعم امي دصق نإو افيرعت ديفت ال ةيظفل اهلعاف ىلإ ةهبشملا ةفصلا ةفاضإ نأ :هريرقت لاؤس باوجح :هددشم يأ

 ليعف اديدش نأ ن يعي «ةفرعملل اتعن اهلعج زوجي الف «لعافلا مسا فالخب ءنييرصبلا نيب كلذ ف فالح الب «رارمتسالا

 «لضفلا :حتفلاب لوطلا :لوطلا يذ (يبلج) .ةهبشم ةفص ال لعاف مسا وهف ,نذؤم نعم. "نيذأ" ك لعفم نعم
 دنع لاني ال ام تادارملا نم هب لاني هنأل ؛الوط اضيأ نيغلا يمسو ءلضفو ةدايز يأ لوط نالف ىلع نالفل :لاقي

 .ماعنإلاو باوثلاب هنأ هللا نم رهاظلاو .ليضفتلاو ةدايزلا :ةغللا يف لوطلاف .نملا :حتفلاب لوطلا (نايبلا حور) .رقفلا
 .قحتسملا باقعلا كرتب لضفلا انهه دارملا نأب نورحآلا رسفو ."عساولا ماعنإلا" :حراشلا لاق اذمهيو
 "ديدش"و "لباق"و "رفاغ" يه ىلا ةثالثلا تافصلا نإ :لاقي امع باوح ةرابعلا هذه :خلإ فوصوم وهو

 نأب رسفملا باجأف ؟ةلالحجلا ظفل يه يلا ةفرعملل تافص تعقو فيكف ءافيرعت ديفت ال قتشملا ةفاضإو «تاقتشم

 (4:ةحتافلا) ©نيّدلا مْوَي كلاَمإ» يف ليق ام هريظنو «ةفاضإلاب فرعت الإو «ماودلا قتشملاب دصقي مل ام كلذ لحم

 .فيرعتلا يف ةيعبتلا هيف طرتشي ال وهو «لادبإ لكلا نأب بيحأو ."
 قتشملاو .ماودلا ىلع عيرفت "اهنم قتشملا ةفاضإف" :هلوقو .اهدعب امو "رفاغ" :عبرألا يأ :تافصلا هذه نم لكب

 ىلإ ةراشإلا "لإ فوصوم وهو" :هلوقب هضرغو ."لوطلا يذ" يهو "ةريخألاك" :هلوقو .لوألا ةثالثلا وه اهنم
 فيكف «افيرعت ديفت ال قتشملا ةفاضإو «تاقتشم ةثالثلا تافصلا هذه نأ :هلصاحو .هريغ هب حرص داريإ باوح

 (لمجلا ةيشاح) .ةفاضإلاب تفرعت ماودلا امي دصق اذإ اهنأ :باوحلا لصاحو ؟ةفرعملل تافص تعقو

 ؛مهلاهمإ كررغي الو «نرحت الف رافك مهنأ تملع اذإ :هريدقت ءردقم طرش باوج يف ةعقاو ءافلا :كررغي الف

 مهأ تملع اذإف :ئعملاو «لقنتلا :بلقتلا :دالبلا يف مهبلقت و هل ةيلست اذهو «بيرق نع نوذوخأم مهإف

 يهو «ةحبرملا تاراجتلل نميلاو ماشلا دالب يف مهبلقتو «مهايند يف محلابقإو مهلاهمإ كررغي الف ءرفكلاب مهيلع موكحم

 (يواصلا ةيشاح) .اضيأ دلي هل ةيلست وهو .ةكم لهأ لبق يأ :مهلبق تبذك (نايبلا حور) .فيصلاو ءاتشلا ةلحر
 .رش وأ ريخ نم «لعفي نأ لبق ءيش لعف ىلع بلقلا دقع :مهلاو .ءاعدلا دنع تدصق يأ :تم*و



 رفاغلا ةروس 5 نورشعلاو 8 ءزيلجا

 - طحنا وو
 فك :تافعلاب مِجْدَحَأف ٌّقَحلآ هب اوليزي أوُضِحَدُمِل لطَبْلاب أوُلَدنَجَو هولتقي ةودخالا

 نأامألا» يأ كلب در تملك ٌتقَح َكِل'َذكَو .هعقوم عقاو وه يأ ؛ مهل 2 ) باقع ناك

 نولمح َنيِذّلا ."ةملك" نم لدب < © ران 0 اا يوما
4 

 هتينادحوب نوقدصي يأ .مهرئاصبب ىلاعت هب َنوُنِمْؤُيَو هدمحبو هللا ناحبس :نولوقي

 عال رد د كل سا عد الا "ير هما 5 رس الراس 000 رقاثذ م يمر 7

 عسو يأ املِعَو ةمحر ءئش لك تعبيَو اَنَبَر :نولوقي اونماَء نيذلل َنورِفْعَتَسَيَو ىلاعت

 ا ءيش لك كملعو .ءيش لك كتمحر

 ىلإ ريشي :مهل باقع (دوعسلا يبأ ريسفت) .رسألا نيعم. ذخألا نم لتق وأ بيذعت نم اودارأ ام هب اوبيصيف :هوذخأيل

 يعي + كراذملا" ُْق لاق .هناحبس هنم لدع وهف يأ :هعقوم عقاو .هب اظوفلم "يباقع" :بوقعي أرقو «فاضملا فذح

 .رارقإلا ىلع مهلمح نعم. ريرقتلل لعجي دقو «قيقحتلاو تيبثتلا يأ «ريرقتلل "فيك" يف ماهفتسالا نأ

 «ةرخآلا يف ءالؤل لصحي ءالؤه لبق نييذكملل لصحو عقو ام لثم :نيعملاو «تتبئو تبحو يأ :كبر ةملك تقح

 وهو :"يواضيبلا" فو :منهج نألمأل يأ (يواصلا ةيشاح) .دمحم اي كتكربب وه امنإ معنلاب ايندلا يف مهماركإو

 .رانلا لهأ نم مهكأو ؛ةواقشلاب مهيلع مكحلا

 نك وأ «"رانلا باَحِْضَأ مهأ" :هلوق صوصخ "ةملك" ظفلب ديرأ نإ ءلك نم 8-1 لب يأ :ةملك نم لدب

 مهفأ" :هلوق ىلع ةلمتشم ىعملا اذهب ةملكلا نأ كش الو :؛"خلإ منهج نألمأل" :هلوقب ةملكلا ترسف نإ لامتشا

 يأ ءلاح وأ "نورفغتسي"ل نايب وهو "انبر نولوقي"و ."نولمحي نيذلا" ىلع يأ :هيلع فطع ."رانلا باحصأ

 (نيلامكلا ريسفت) .لعافلا نع لوم زييمت امهنم الك نأ ديري «ءيش لك كملعو ءيش لك كتمحر عسو

 نأب باحأف ؟هبقع هركذ ةدئاف امف «ناميإلاب مهفصو نع غي حيبستلاب مهفصو نإ :لاقي امع باوح :مهرئاصبب

 :ةناشن ءانتعالل هركذف «لوألا 2 نكت ىل ةدئاف دافأف «بلقلا فئاظو نم ناميإلاو «ناسللا فئاظو نم حيبستلا

 امف هب كونمؤي هدم كوحبسي نيذلا :هلصاح هريغو بيطخم ا هب حرص لاؤس باوحج 8 ةراشإ :مهرئاصبب

 .بلقلا فئاظو نم ناميإلاو ءناسللا فئاظو نم حيبستلا نأ :باوجحلا لصاحو ؟"هب نونمؤيو" :هلوق ةدئاف

 ىلاعت هكاردإ نع نوبوجحم «رئاصبلاب كاردإلا ةبترم يف ةكئالملا نأ ىلإ ةراشإ اضيأو «يناثلا نع غي ال لوألاو

 .لعافلا نع لوحملا زييمتلا ىلع بوصنم :املعو .ايندلا نطاوم يف اوماد ام رشبلا لاحك «راصبألاب



 رثافلا لوو ل بباب اا
 00 محلل باَذَع ّمِهِقَو مالسإلا نيد َكَلَِس وُعَبتَو كرشلا نم ْأوُباَ َنيِذَلِل َرِفْغأَف

 يف "مه" ىلع فطع َحَّلَص نّمَو َمُهّندَعَو ىلا ةماقإ ٍنّدَع ِتّنَج َمُهلِحَدأَو انّبَر .رانلا
 . ذيزَعل َتنأ كلن دوما د 5 3 0 يف وأ ةيع

 2 ٌميكحلا

 لبق نم َتَرَوَداَتُي أوُرْفك ا َّنِإ © ُميِظعْل يا وه 5 مُهَتَمِحَر َدَقَق
 مكَتَقَم نم ربكأ مكايإ ِهَللا تَقَمَل 2 تقمل رانلا مهوخد دنع مهسفنأ نوتقمي مهو ,ةكئالملا

 قتلا اكمأ انتر أول ولاق 429 حى ”رورفكَتف نميِإلا ل ىلإ ايندلا يف َرْوَعَدُت ْذِإ َمُكَسْفنُأ
 ره

 20001 نا ًِ لا

 1 و را ا منج نانو رس نإ طنا ان أ م11 عا ؟نيءايحإ نيتنثا اًنتيَيحاَو نيتتامإ

 (نيلامكلا ريسفت) .ءالؤهو مهدعو يلا تانج يأ :مه .ظفحلا يهو «ةياقو يقي ىقو نم رمأ :مهقو

 :هلوقو .ممب مهرورس متيل ؛ةثالثلا قرفلا ءالؤه مهعم لحدأو «ندع تانج مهلخدأو انبر يأ ا "مهلخدأو" ف

 (لمجلا ةيشاح) .نيمض يناثلا ىلعو ,حيرص هيلع لاحدإلاب مهل ءاعدلا نأل ؛ىلوأ لوألاو "مهتدعو يف وأ"

 0 اذإ درو 01 م يأ :مهجاوزأو 00 رقتو مهرورس ب ؛ءالؤهو 00 0 000

 هر ةيشاح) ا هل اذإف مراح 5 5-7

 :ةمكحلا نع ايلاخ ائيش لعفت ال كتزعو ككلم عم تنأو ؛بلغي ال يذلا كلملا يأ :ميكحلا زيزعلا تنأ كنإ

 «ضغبلا :تفملا .مهسفنأ نوضغبي يأ : مهسفنأ نوتقمي مهو (كرادملا ريسفت) .كدعوب يفت نأ كتمكح بحومو

 دلخملا باذعلا نم اوعقو اميف اوعقو ىلا ءوسلاب ةرامألا مهسفنأ منهج يف نوتقمي رافكلاف ."حارصلا" يف اذك

 7 "نايبلا حور" يف اذك «ضغبلا دشأ افوضغبيو ؛مهلمانأ نولكأي يح اهيلع نوضغبي يأ ءاهاوه ع ابتاب

 .مويلا مكسفنأ مكتقم نم ربكأ مترفك نيحو ءايندلا يف هومتبضغأ نيح ىلاعت هللا بضغ :ىيعملاف :خلإ نوعدت ذإ

 يف اتاومأ اوناك :كاحضلاو ةداتقو اذ سابع نبا لاق [باطخلا اذهي اوبطوخ نيح ةرفكلا يأ] :خلإ انتمأ انبر

 .ةمايقلا موي ثعبل مهايحأ مث ءاهنم دب ال لا ىلوألا ةتوملا مهتامأ مث * «اينذلا يف ىللاعت هلل مهايحأف ,مهئابآ بالصأ

 مهيلع ذحخأو هرهظ نم اوحرأ مدآ ةيرذ 8 "نايبتلا" نع القن يفشاكلا لاقو (بيطنخلا ريسفنت) .ناتايحو لاتوم امهف

 .ثعبلل اويحأ مث ايندلا يف اوتيمأ مث اويحأف افطن اتاومأ اوناك مث «ىلوأ ةتامإ هذهف ءاوتيمأو قائيملا



 رفاغلا ةروس 0 نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 انرفكب اَنبوُنَدِب اَنفَرَتَعاَف ثعبلل اويحأ مث اوتيمأ مث اويحأف ءاتاومأ افطن اوناك مهنأل

 ؟قيرط )ا ليبَس نِم انبر عيطنل ؛ايندلا ىلإ عوجرلاو رانلا نم ٍجوُرْخ ىإإ لَهَف ثعبلاب

 0 ايندلا يف أ نعمت يأ هنأ هيف شن يذلا باذعلا م .ال :مهباوجو

 ارفدضت .اوكوزت .ةليرشا هل لع هيب كرد نإو هديح وت كرفت ةودحتو هللا

 مُكيِرُي ىذَأأَوه .ميظعلا /ة)ٍريبَكْلا هقلح ىلع َىَلآ هِي مكييذعت يف ُمكُآَف كارشإلاب

 نّم الإ ظعتي ٌرّكَدَتَي اَمَو رطملاب اَقْزِ ءامشلا م مكل كريو هديحوت لئالد هِيَ

 لوي كرشلا لا هودبعا هلآ أوْعْذآَف .كرشلا نع عحري () ُبيِنُي

 عفار وأ ,تافصلا ميظع هللا يأي دحر ٌعيِفَر .هنم مكصالخ نوُوكلآ رع

 ىمسي نأ حصو «مهلاجآ ءاضقنا دنع مهتتامإو ءاتاومأ مهقلخ :نيتتامإلاب دارملا نأ نيعي :خلإ افطن اوناك مهنأل

 :نيئايحالابو 0 مسح ريكو ةضوعبلا مسح رغص نم ناحبس :لوقت نأ حص 0 ةتامإ اتاومأ مهقلح

 مكييحُي مل مل مكتيمي 0 رك احا نارا هكر :هلوق هيلع لديو .ثعبلا دنع ءايحاإلاو ىلوألا ءايحإلا

 اوتمأ :ىلسلا 5 مدا ةداتقو دوعسم نباو امي سابع نبا هيلع يذلا حيحصلا وه اذهو «(8١.:ةرقبلا)

 مومع وأ زاحبلاو ةقيقحلا نيب عمجلا لوألا ىلع مزليو «ةرخآلا يف اويحأ مث اوتيمأ مث ,مهروبق ف اويحأ مث ايندلا يف

 باجي دقو «يناثلا مزليف ةقيقح امإو «لوألا مزليف يزاحم ئععم امإ الوأ اتاومأ مهقلخب ةتامإلا ريسفت نأل ؛كرتشملا
 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ وحنو ءاتاومأ مهلعج ئعم. ةتامإلا ذحؤي نأب «زاجملا مومع ىلع لمحلاب

 لاحلا نأل ؛ركنم قتشمح هلّوُأ امنإ .هتافصو هتاذ يف ادرفنم يأ ءادحتم ئعم لاحلا ىلع بوصنم وه :هدحو

 (نيلامكلا ريسفت) .لاح اهمامتب ةلمحلاو ردقم لعفل قلطم لوعفم وأ «ةركنب ةلوؤم الإ ةفرعم نوكت ال
 .صقن لك نع هتافص يف هزنم وه يأ .,فوذحمل ربخ ةهبشم ةفص "عيفر" نأ ىلإ كلذب راشأ :تافصلا ميظع

 عيفرلاف يأ :عفار وأ (يواصلا ةيشاح) .لعافلا مسا نع ةلوحم ةغلابم ةغيص ليعف نأ ىلإ هب راشأ "عفار وأ" :هلوقو
 (نيلامكلا ريسفت) .يوغبلا رصتقا ريخألا ىلعو «عفارلا نيعم
 يف حورلا نايرسك بولقلا يف يرسي هنأل ؛احور يحولا يمس "يحولا" :هلوقو .هلزني يأ :خ2! حورلا يقلي
 - هنم لاح وأ «يحولا هب دارملا .حورلل نايب "هرمأ نم" :هلوقو .نايسنلا هي يبلا ىلع أرطي ال ناك اذلو ؛دسملا



 رفاغلا ةروس ؟ نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 (© قاتل َمْوَي سانلا هيلع ىقلملا فوَحُي َرْذِنُيِل -هِداَبِع ْنِم ُءاَشَي نم ىَلَع هلوق يأ

 دوبعملاو دباعلاو «ءضرألاو ءامسلا لهأ يدان ؛ةمايقلا موي ءاهابثإو ءايلا فذحب
 ّح

 2 مكتم هللا ىلع ىف ال مهروبق نم نوجراخ َنوُرِرنَب مه َمَوَي .هيف م مراصلاو ماظلاو
 َمَوَيْلا .هقلخل يأ 2و راّهَقْلا دِحَولآ ِهّلِب هسفن بيجيو «ىلاعت هل موي كلم ِنَمْ

 576 0 (©) ٍباَسِفَآ ٌعيِرَس هللا تب ويلا نعد َتَبَسَك امي سف ُلُك ىَرُج

 حورلا يقلي يأ «ةيببسلل "نم"و ."يقلي"ب قلعتم وأ هل ةفص وأ «هرمأ نم أدتبم , ائشان هنوك لاح يأ -

 هب دارملا :ليقو ءحراشلا هب هرسف امك «لوقلا هب دارملا :ليق "رمألا"و (دوعسلا يبأ ريسفت) .خلإ هرمأ ببسب

 (لمجلا ةيشاح) ءامك سابع نبا هيلع امك ءءاضقلا

 :امهوأ «نيلوعفم بصني لعفلا اذهو ؛"ءاشي نم ىلع" هلوق ف "نم" نع ةرابع وهو ."رذني" لعاف :هيلع ىقلملا
 اًتابثإو ءرثكألل :ءايلا فذحب (لمجلا ةيشاح) ."قالتلا موي" :وهو ءروكذم :يناثلاو ,"سانلا" :هلوقب هردق فوذحم

 (يواصلا ةيشاح).قالتلا موي هتيمست ةلع :يقالتل (نيلامكلا ريسفت) .يقالتلا :أرق ثيح بوقعيو ريثك نبال
 .ريمأ جاجحلا نمز كتيتأ :وحن «ةيمسالا ةلمجلا ىلإ فاضم "موي"و «"قالتلا موي" نم لدب :نوزراب مه موي

 (نيلامكلا ريسفت) .لاح وأ رآ ربح "ىفخي ال" :هلوقو
 7 وأ لبجح نم ءيش مهرتسي ال نورهاظ يأ :مهروبق نم نوجراخ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .الرغ ةافح ةارع نورشحي :ثيدحلا يف ءاج امك ,نوفوشكم ةارع مه امنإو .مهيلع بايث الو

 مهنأ ايندلا يف نومهوتي اوناك مهنأ ,مايألا رئاس يف ءيش هيلع ىفخي ال هللا نأ عم مويلا كلذ صيصخت يف ةمكحلا :ىفخي ال

 (يواصلا ةيشاح) .مهوتلا اذه نومهوتي ال مويلا اذه قو هللا مهاري ال ءالثم ناطيحلاب اورتتسا اذإ
 لإ فوذحم أدتبم ربح "هلل" :هلوقو ."كلملا" ل فرظ "مويلا"و ءرخؤم أدتبم "كلملا"و ؛مدقم ربخ :خلإ كلملا نم

 باوج يف عقاو فنأتسم مالك وهو «ذئئيح باوجلاو لاؤسلا نم عقي امل ةياكح اذهو :يواصلا لاق ."انخيش"

 .خلإ كلملا نمل :لاقي :ليقف ؟ذئنيح نوكي اذ ام :ليق هنأك ردقم لاؤس

 رهق يذلا يأ "راهقلا دحاولا هلل" :هلوقب هسفن بيجي مث «هبيجي دحأ ال نيح كلذ ىلاعت هللا لوقي يأ :ىلاعت هلوقي

 نمل :لوقيف دانم يداني :ليقو .مويلا اذه يف كلملا تبث نمل يأ « دل لولد "مويلا" بصتنيو .توملاب قلخلا

 يف هدحو هل كلملا نأ ررق امل :باسحلا عيرس (كرادملا ريسفت) .راهقلا دحاولا هلل :رشحملا لهأ هبيجيف ؟مويلا كلملا

 ملظلا نأو ءرشو ريخ نم ايندلا يف تلمعو «تبسك امه ىرحتب سفن لك نأ وهو «كلذ جئاتن اودع مويلا كلذ

 يف هلك قلخلا بساحيف ءباسح نع باسح هلغشي ال هنأل ؛ىطبي ال باسحلا نأو «ديبعلل مالظب سيل هنأل ؛نومأم

 .نيبساحلا عرسأ وهو ءدحاو تقو



 رفاغلا ةروس 2 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 موي ٌمهَرْذَنَأَو .كلذب ثيدحلا ؛ايندلا مايأ نم راك فصن ردق يف قلخلا عيمج بساحي

 رجاتتلا دنع ىَدَإ ًافوخ عفترت ُبوُنُعْلا ذإ برق :ليحرلا فزأ نم «ةمايقلا موي ِةَقزأل
 امباحصأ ةلماعم نونلاو ءايلاب عمجلاب تلموع "بولقلا" نم لاح ءاّمغ نيئاتم َنيِمِظُك
 :اصأ مهل عيفش ال ذإ ؛فصولل موهفم ال م2) َعاَطُي عيِفَس 2 بح ٍميَِح َنِم َنيِمِلَظلِل ام

 9 اوعفش ول يأ «ءاعفش مهل نأ مهمعز ىلع ءانب موهفم هل وأ «نيعفاش نم انل امفإل
 ,2) ُروُدَّصلا ىفَحت امو مرحم ىلإ رظنلا اهتقراسمب نْيعَألآ عي رض هللا يأ ُمَلَعَي .اولبقي م

 . . - ءانلاو ءايلاب - ةكم رافك يأ نودبعي َنوُعَدَ نيو ٌقَحلاِب ىضقَي ُهّلاَو .بولقلا

 (نيلامكلا ريسفت) .بيرق تآ لك نأل وأ ءىضم ام ىلإ ةبسنلاب اهرقل ؛كلذب تيمس :ةفزآلا موي
 00 يأ :نيمظاك .موقلحلا يهو :ةرجنح عمج :رجادحلا ."حارصلا" ُُق اذنك «ليحرلا اند يعي :ليحرلا فزأ

 عمج مظاكلا عمج امعإو ءاباحصأ ىلع لومحم "بولقلا" نم لاح وه ءاهسأر دش :ةبرقلا مظك نم مهرجان

 .ظيغلا سبح :مظكلا :نيمظاك (كرادملا ريسفت) .ءالقعلا لاعفأ نم وه يذلا مظكلاب اهفصو هنأل ؛ةمالسلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ءالقعلا تافص نم وه يذلا مظكلاب اهفصو هنأل وأ :اياحصأ ةلماعم

 مكبر يذل وهو :هلوق يف "وه" نع رحآ ربح هنأ - رهاظلا وهو - :اهذحأ ءهجوأ ةعبرأ هيف يف :خلإ نيعألا ةنئاخ ملعي

 "وه" رابخأ نم ربخ وه :تلق ؟"نيعألا ةنئاخ ملعي" هلوق لصتا مب :تلق نإف :يرشخمزلا لل 0 ههنايآ

 لاوحأ ركذل درطتسا مث 00 00007 حورلا يقلي" نكلو «"حورلا يقلي" لثم "مكيري يذلا وه" :هلوق ف
 مهراذنإب رمأ امل 'مهرذنأو" :هلوقب لصتم هنأ :ياثلا .هتاوحأ نع دعب كلذلف ؛"عاطي عيفش الو" :هلوق ىلإ قالتلا موي

 عيمج ىلع هعالطا ركذ هل عيفش الو هيمحي نم دجي ال ملاظلا نأو «بركلاو مغلا ةدش نم هيف ضرعي امو ةفزآلا موي

 اهنأ :ثلاثلا .راذنإلاب رمألل ليلعتلا ةوق يف اهنأل ؛اهل لحم ال ةلمجلا هذهف اذه ىلعو ءارهجو ارس قلخلا نم ردصي ام

 نيذه ىلعو «(١”:رفاغ) #ءيش مهنم هللا ىلع ىفْحَي الو» :هلوقب ةلصتم امكأ :عبارلا ."باسحلا عيرس" :هلوقب ةلصتم

 (لمجلا ةيشاح) .لاحلا ىلع بصن لحم يف نوكت نأو «ةلعلا ىرجم ةيراج نوكت نأ لمتحيف نيهجولا

 ىأر اذإف ءهرصب ضغ هباحصأ هيلإ رظن اذإف «ةأرملا ىلإ رظني لحرلا :كلذ ةلمج نمو :مرحم ىلإ رظنلا اهتقراسمب

 ءاتلاو ءرثكألل ةيتحتلا يأ :ءايلاب (يواصلا ةيشاح) .هرصب ضغ هباحصأ هيلإ رظن اذإف «رظنلاب سسدت ةلفغ مهنم

 (نيلامكلا ريسفت) ."لق" رامضإ وأ «تافتلالا ىلع ماشهو عفانل ةيقوفلا



 رفاغلا ةروس قرض نورشعلاو عبارلا ءرجلا
 ا هلل ك3 0 فيكف 0 ءامصألا مهو ءهنوُد نِم 31

 2007 52 :ةءارق يفو ة ةَوق مجم نم ده أوثاك طه ني أوك نيزأ

 .هباذع (2) قاَو نِم هلآ َنِم مُهَل َنآك اَمَو َمهوُنْذِ مهكلهأ ُهّنآ مه َدَحَأَف روصقو عناصم
 22 وي يدم سو. ومدرس 5 ودكو َك 3 را ًَء 5 7 هب

 هللا مهذخأف أورفكف تارهاظلا تازجعملاب ِتَْيَبْلاِب مهلسُر َمِهِتأَن تناك مهنأب كللذ

 ناهرب (ج) ينم ٍنطلْسَو اَِتَياَعب ئَموُم السر َدقَلَو
 06 5 هم 0 5 0 ذر لبا هه ما 5 يل

 اًملف © ٌباَذَح ٌرِحَس وه أولاقف تورتقَو َنَمدَهَو َتْوَعَرِف ىإإ .رهاظ نيب
 هارب مل ص زف هير رد "ل لص مدر 6 . يو>-ص . ري ثا 5 5 سار دص لا

 أوُيَحَتَساَو ددَعَم أوئماَ يريذلا َءاَنَبَأ أَولتقا أولاق اندنِع نِم قدصلاب قحلاب مهءاج

 0 2 لَكَ 1 هَكلأ ُدْيَك ف علا 35

 َلّدَبُي نأ ُفاَحأ نإ م هعنميل و ا هلتق نع رع هنوفكي اوناك مهنأل ئَسوُم َلْثقأ

 0 «يايإ ةدابع نم جكحتيِد

 مل وأ" :لاقف ءايندلا لاوحأب مهفيوحختب هفدرأ «ةرخآلا لاوحأب رافكلا فيوخت يف غلاب امل :خإ اوريسي ملوأ

 ؟مهلبق نمي. اوريتعيف ضرألا يف اوريسي حلو اولفغأ يأ :نيعملاو .هريغ لاحب ربتعا نم لقاعلا نأل ؛"...اوريسي
 باوج "خلإ اوناك" :هلوقو .ةيلوعفملا ىلع بصن لحم يف ةلمجلاو ءاهمسا "ةبقاع"و مدقم "ناك" ربخ "ضيك"و
 يف نكامأ يأ :عناصم نم (لمجلا ةيشاح نم رصتخم) .اهربخ "دشأ"و ءلصفلل ريمضلاو ءاهمسا واولاو ,"فيك"
 :"راتحملا" يفو .جيرهصلاو ةكربلا وحن «ءاملا عمجل عنصي ام "عنصملاو :"حابصملا" يفو .ءاملا اهيف نزخت ضرألا

 .نوصحلا :عناصملاو ؛رطملا ءام هيف عمجي ضوحلاك اهحتفو نونلا مضو ميملا حتفب :ةعنصملا

 يف ةدايزو تك هتيلست اهريغو اهراركت ةمكحو .نوعرف عم ىسوم ةصق ركذ يف عورش :خلإ ىسوم انلسرأ دقلو

 نوراق امأو .هموقو نوعرف ركذ ام لئاقل :باذك رحاس اولاقف (يواصلا ةيشاح) .هتمأ نم رفك نم ىلع جاجتحالا
 :نولوقيو يأ :هلتق نع هنوفكي (لمجلا ةيشاح) ."اولتقا اولاق" :هلوق يف لاقي اذكو «بيلغت مالكلا يفف .ءكلذ لقي ملف

 (يواضيبلا ريسفت) .ةجحلاب هتضراعم نع تزجع كنأ نظ هتلتق ولو ءرحاس وه لب هفاخت يذلا سيل هنإ



 رفاغلا ةروس فض نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ىرخأ يفو وأ" :هءارق يفو ؛هريغو لتق نم 2 6 » ٌداَسَفْلا ضَرألا ىف َرِهَظُي نأ و هنوعبتتف

 قرب ثذع نإ كلذ عمس دقو هفوقل سوم لاقو لاذلا مضو ءاهملاو 5 حتفب

 ََوَعَرِف لاَ ْنّي ٌنِمْؤُم لْجَر َلاَقَو حِإ باَسِْفأِم ْوَيِب ُنِمْؤُي ال رْبَكَتُم لك نم مكحتَرَو
 أ 0

 مك َءاَج ٌلَقَو هللا أ قب َلوُقَي نأل يأ نأ الْجَر َنوُلْقنأ :ةحميإ مث ل .
 هبذكر 5 دك يدك كين هك تارهاظلا تازجعملاب ِتَتَيَْلاِ

0 

 ّنَم ىِدَي ال هنآ ّنِإ الجاع بانعلا نه ذو ناار هر م انوا لل ل

 يفو ىواولا لدب "وأ" :نيقابلل ةءارق فو .رماع نباو عفانو ريثك نباو ورمع يبأل واولاب :لإ ضرألا يف رهظي نأو
 نم روهمجلا ةءارقو .هلعاف هنأ ىلع ,"داسفلا" نم يأ لادلا مضو ءاهلاو ءايلا حتفب :صفح ريغ نييفوكلل ىرخأ

 «ىلاعت هالوم ىلإ ىسوم أجتلا امل :نمؤم لجر (نيلامكلا ريسفت) .هلوعفم هنأ ىلع "داسفلا" بصنو «راهظإلا
 «نوعرف ةأرما ريغو ؛هريغ نمؤم نوعرف لآ نم نكي مل :اذ سابع نبا لاق .نيعللا اذه هنع مصاخي نم هل ضيق

 ١(. :صصقلا) ودي كن وريم نإ : يسوم لاق يذلا ممؤملا زيغو

 ناك :ليقو ."لجر'"ل ةفص "نوعرف لآ نم"و .ارس ىسوم نمآ ؛همع نبا هنأ حيحصلا :نوعرف لآ نم

 غصي مل كلذك ناك ول هنأ درو «نوعرف لآ نم هناعإ متكي يأ "يتكيادل ةلص "نوعرف لآ نم و ءايليئارسإ

 (نيلامكلا ريسفت) .ناعمش :ليقو ؛بيبح :ليقو ءرثكألاو ام سابع نبا دنع ليقزح هما ناكو .همالك ىلإ نوعرف
 هنأ :باوجلاف ؟ةركن وه :ليق نإف ؛"الجر" وهو لوعفملا نم نوكت نأ زوجي «ةيلاح ةلمج :تانيبلاب مكءاج دقو

 لعاف نم الاح نوكي نأ زوجيو ءاهنم لاحلا باصتنا غوس ةركنلاب ءادتبالا غوس ام لكو «ماهفتسالا ربح

 (لمجلا ةيشاح) ."نيمسلا ريسفت" ؛"لوقي"
 اذهو .ءوسب هل متضرعت نإ اميس ال .هضعب مكبيصي نأ نم َلقأ الف ف هلك مكبصي مل نإ يأ :مكدعي يذلا ضعب

 "الججاع" :هلوقو ءابذاك هنوك ديدرتلا يقش نم مدق كلذلو ؛بصعتلا مدعو فاصنإلا ةياغ نع رداص مالكلا

 ىلع اراصتقا ؛هب مهفوح امنإو ءىرخألا باذعو اهياذعل لماشلا باذعلا قلطم ضعب وه يذلا ايندلا باذع وهو

 ىسوم ىلإ هجوملا مالكلا نم اذه :خلإ يدهي ال هللا نإ (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهدنع الامتحا رهظأ وه ام
 ءاباذك افرسم نوكي الف كلذك ناك نمو «تازجعملاب نايتإلا ىلإ ىسوم ىده هللا نإ :هانعم لوألاف ءنوعرفو

 هئاعدا يف باذك ءىسوم لتق ىلع همزع يف فرسم نوعرف نإ :هانعم يئاثلاو ءباذك الو فرسمم سيل ىسومف

 (يواصلا ةيشاح) .هفصو اذه نم يدهي ال هللاف ذئئيحو «ةيهولألا



 رفاغلا ةروس فطن نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 م اًنَرْصِعَي نَمف رصم ضر أضر ىف لاح نيبلاغ َنيِرِهَظ َمَوَيْلآ ُكلُمْلآ ْمُكَلِمْوَشَي
 . 0 ام ْنَوَعْرَف لاق انل رسصان ال ل اج نإ هءايلوأ متلتق نإ هباذع هلآ سْأَب

 ىسوم لتق وهو «يسفن ىلع هب ريشأ امب الإ مكيلع ريشأ ام يأ ىَرأآَم
 نإ مّوَقَي َنَماَء كلا لاقَو .باوصلا قيرط 9 ٍداْشَرلآ لد لإ :كيِدَهُأ

 ٍداعَو حو ِمَوَق ِبأَد ّلْكِ .بزح دعب برزح موي يأ قو ٍباَرَحَأْلا م ْوَي َلَتَج مُكَيَلَع

 رقك نم ةداع ءازج لثم يأ «هلبق "لثم" نم لدب "لثم' ِهِذَحُب نم نيدو دوُمْتَو
 لع ُفاَحأ نإ قوق 2 | ِداَبعلَل اًملَظ ُديِرُيُهَلَآ اَمَو ايندلا يف مهبيذعت نم مكلبق

 ةنحللا باحصأ ءادن هيف رثكي ةمايقلا موي يأ «اقابثإو ءايلا فذحب 2و 5 ِداَّتلآ م موي

 .كلذ ريغو اهلهأل ةواقشلاو ءاهلهأل ةداعسلاب ءادنلاو 5 7 باحصأو

0 

-5 

9 
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 الو سسحا

 م
 )م اه 55

 (يواصلا ةيشاح) .لحرلا اذه لتقب هللا سأبل اوضرعتت الو مكرمأ اودسفت الف يأ :خلإ مكل موق اي
 ؛نععملا لآمل ريسفت :مكيلع ريشأ ام (يواصلا ةيشاح) .اهلبقي لو ةحيصنلا كلت عمس نأ دعب يأ :نوعرف لاق

 مهضعب رسف دقو .باوصلا نم تملع ام الإ مكملعأ ام يأ "مكيرأ ام" :لاقي نأ ظفللا رهوجل قباطملا ريسفتلاو

 مكنع متكأو ارمأ مكل رهظأ الف يأ "يسفن ىلع هب ريشأ امم الإ مكيلع ريشأ ام" :لالحلا لوقف ءريسفتلا اذه

 نأل كلذو ءاهمايأ يأ عمجلا يع. "بازحألا موي" نأ ىلإ اذمي راشأ :خإ بزح موي (لمحلا ةيشاح) .هريغ
 لثمإ :هلوقب ريسفتلا اذهل لديو «ةبترتم ةفلتخم مايأ يف اب لزن لب ءدحاو موي يف باذعلا ا لزني مل بازحألا

 يخ ريغب مهبقاعي الف يأ :ديري هللا امو (لمجلا ةيشاح) .دحاو 0 يف اوكلهي مل ءالؤهو «(١7:رفاغ) كِمْرَق بْأَد
 ةروس يف ىلاعت هللا هاكح ام وهو :ةمايقلا موي (دوعسلا يبأ ريسفت) مان ريغب مهنم ماعلا كرتي الو «بنذ

 4ةّنجلا ناجم رانا ْباَحْصَأ ىَداوإل (؛ 5 افا رخل رانا باَحْصُأ ةّنحْا باَحْصُأ ىَدانَو :فارعألا

 نالفو ءادبأ اهدعب ىقشي ال ةداعس ديعس نالف نب نالف نإ الأ :دانم ىدانف :ةداعسلاب ءادنلاو .(05.0 :فارعألا)

 لهأ ايو ,توم الف دولح !ةنجلا لهأ اي :توملا حبذي نيح ىدانيف «ءكلذ ريغو ءادبأ اهدعب دعسي ال ةواقش يقش
 (نيلامكلا ريسفت) .نايب ال دانتلا موي نع لدب :موي (نيلامكلا ريسفت) .توم الف دولخ !رانلا



 نَمَو عنام ٍمِصاَع َنِم هباذع نم هَّللأ نم مُكَل اَم رانلا ىلإ باسحلا فقوم نع َنيِريَذُم

 وهو «ىسوم لبق يأ ُلَبَق نِم ُفْسوُي ّمَكَءاَج ْدَقَلَو /2) ِداَه َنِم مُهَل اَمَه هلآ ٍلِلْضُي

 نب ميهاربإ نب فسوي وأ ,ىسوم نامز ىلإ رّمع ءلوق يف بوقعي نب فسوي

 امم كلش ىف َمَلْز اَمَف تارهاظلا تازجعملاب ِتتَيَبْلآاِب لوق ف بوقعي نب فسوي
3 

 2 هدم وم-
 دص

 هس 00 ه0 ٠ ١" و 0 3 00 و 0

 اودحو الإ راطقألا نم ارطق نوتأي الف «نيبراه اوربدأ رانلا ريفز اوعمس اذإ مهأل يأ :لإ فقوم نع نيربدم

 :هلوقو .لاحلا ىلع بصن لح يف :حلإ هللا نم مكل ام (يواصلا ةيشاح) .مهناكم ىلإ اوعجريف ءافوفص ةكئالملا
 نم لك ىلع ةدئاز "نم"و ءأدتبم نوكي نأو «يفنلا ىلع هدامتعال ؛راجلاب العاف نوكي نأ زوجي "مصاع نم"

 لآ نمؤم مالك نم اضيأ اذهو :فسوي مكءاج دقلو (لمجلا ةيشاح) ."مصاع"ب قلعتم "هللا نم"و «نيريدقتلا
 (يواصلا ةيشاح) .ىسوم مالك نم :ليقو (نيلامكلا ريسفت) ."نايبلا عماج" يف امك ءنوعرف

 نوعرف رمع و ءىسوم نامز ىلإ يقبف ءارمعم فسوي لعج يأ «ميملا ديدشتو نيعلا مضب :ىسوم نامز ىلإ رّمع

 «نايرلا هما يطبق ىسوم نوعرف نأ :حيحصلاو «يفسنلاو يضاقلا هعبتف ءيرشخمزلا ريحألاب حرص دقو «يقبف

 ىلع مالكلاف «ةنس نيتسو عبرأب ىسوم دلوم لبق فسوي تام هنأو «ديلولا همساو «ةقلامعلا نم فسوي نوعرفو

 هيلع هقفاوي مل ”ىسوم نامز ىلإ رمع" :هلوق :يواصلا لاقو (نيلامكلا ريسفت) .ءانبألا ىلإ ءابآلا لاوحأ ةبسن
 نإف ؛نوعرف نمز ىلإ رمع :لوقي نأ باوصلاف «ةنس ةئام عبرأ ىمومو فسوي نيب نأل ؛نيرسفملا نم دحأ

 .فيعضتلاب ىدعتي مزال وهو ءبرضو رصنو حرف نزوب "رمع"و .ىسوم كردأ نأ ىلإ رمعو .هكردأ نوعرف

 شاع ىسوم نوعرف وه نوعرف ناكو :"نايبلا حور" ينو .نيرسفملا نم هريغ هلقي مل لوقلا اذه :"لمجلا" يفو

 ةدم ىسومو فسوي نيب نوكي نأ زوجيف «ةنس ةئام عبرأ نم رثكأ رمع ىسوم نوعرف نأل كلذو «هنامز ىلإ

 ديوي لوقلا اذهو ءهموق ىلإ ءيحبا ةلزنمب هيلإ ءيجملا نأل ؛عمجو ,نوعرفل باطخلا نوكيف ءابيرقت نوعرف رمع
 :طبقلا لإ: هللا ةلسرأ «ةينوقعي ب ققسوي طبتم اذه فسوف نا :ميهاربإ نب فسوي وأ .حراشلل يناثلا لوق

 (يواصلا ةيشاح) .ًايبن ةنس نيرشع مهيف ماقأف

 (يبطرقلا ريسفت) .مكفالسأ لاق يأ "متلق كله اذإ ىح" .كش يف مكفالسأ لاز امف يأ :كش يف متلز امف

 سيلو «هدعب نوتأي نيذلا ءايبنألا بيذكت ف ساسأ مهل نوكيل ؛نمتلاو يهشتلا ليبس ىلع لب يأ :ناهرب ريغ نم
 (نزاخلا ريسفت) .هتلاسرب بيذكتلا ىلإ مومضم .هدعب نم ةلاسرل بيذكت وه امنإو «فسوي ةلاسرل اقيدصت كلذ مهطوق



 رفاغلا ةروس مو نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 َوه نم هلل ُلِضُي مكلالضإ لثم يأَكِلاَدَك هريغو فسويب نيرفاك اولازت نلف يأ ل
 تيا ىف نول دمع تريلا .تانيبلا هب تدهش اميف كاش ع2 ٌتاَتَرُم كرشم ٌفرَسُم

 هللا دنع اَكَقَم أدتبملا ربح لاعبات لا ناهرو طاش بك أدتبم «هتازجعم هلآ

 باق لك ْلَع لالضلاب ُهّنلآ متخي ْعَبْطَي مهالضإ لثم يأ كلل دك ومما ينل ديو

 و .سكعلابو هبحاص رّبكت بلقلا ربكت ىتمو 0 'بلق" نيونتب (ع) ٍراَبَج ِرْبَكَتُم
 ُنَوَعَرِف َلاَقَو .بولقلا مومعل ال .بلقلا عيمج لالضلا مومعل ؛نيتءارقلا ؟ "لك"

 مولا مالك نع اضرعي

 88-550000 ِتاوَمّسلا ب َبْسَأ 69 َبَبَسُأْل لب َىَعَل ايناس انو ا رع ىل نبا ُنَمسَهَي

 لب «هقارف ىلع اومدنو ءفسويب نينمؤم اوناك مهنأ ةيآلا رهاظ نم ردابتي امل اعفد اذهب ىتأ :خلإ اولازت نلف يأ

 (يواصلا ةيشاح) .يويندلا ههاج يف اعمطو «مهي هتوطس نم افوح هل مهدايقناو هب ارافك اوناك

 .فرسم لك لب ادحاو افرسم ديري ال هنأل ؛عمج وهو «هنم هلادبإ زاجو «,"فرسم وه" نم لدب :نولداجي نيذلا

 (بيطنخلا ريسفت) .اونمآ نيذلا دنع اضيأ اتقم ربكو يأ :اونمآ نيذلا دنعو (كرادملا ريسفت)

 أرق "ربكتم بلق لك ىلع" :هلوق :"نيمسلا" يفو .نيتءارقلا نيب قيفوتلا اذمب هضرغ :خلإ بلقلا ربكت ىتمو

 "بلق" ةفاضإب نوقابلاو «هنم ناكشان امهفأل ؛ربجتلاو ربكتلاب بلقلا فصو «"بلق" نيونتب ناوكذ نباو ورمع وبأ

 بلق يذ لك ىلع يأ «ىلوألا ةءارقلا ف افاضم يرشخمزلا ردق دقو .ربكتم صخش بلق لك يأ «هدعب ام ىلإ
 لحم هيف قبي ملف «هئازحأ عيمج يأ "بلقلا عيمج لالضلا مومعل" :هلوقو .بلقلا بحاصل تافصلا لعجب «ربكتم

 نم ءاهعضوم نع اهل جارخإ عينصلا اذهو ,بولقلا دارفأ مومعل ال يأ "بولقلا مومعل ال" :هلوقو .ءادتهالا لبقي
 «ةدرفم ةفرعم ىلع تلخد اذإو «دارفألا مومعل نوكت ,ةعومجم ةفرعم ىلع وأ اقلطم ةركن ىلع تلحد اذإ امنأ

 امك «ءازجألا مومعل ال دارفألا مومعل نوكت نأ اهقح ناكف «ةركنلا ىلع تلخد دق انههو .ءازجألا مومعل نوكت

 (لمجلا ةيشاح) .لمأتيلف ؛حراشلا هكلس

 :حرصلا :ليقو ءارصق يأ "احرص يل نبا ناماه اي" :هلوق .هنم الهج وأ .هموق ىلع اهيومت يأ :نوعرف لاقو
 (كرادملا ريسفت) .رهظ اذإ :ءيشلا حرص :لاقي هنمو ,دعب نإو رظانلا ىلع ىفخي ال يذلا رهاظلا ءانبلا

 .حضو مث مهيأ اذإ ءيشلا نأ :ميظعتلاو ميخفتلا بابسأ يف راركتلا ةمكحو :يواصلا لاق :تاوامسلا بابسأ

 .هنأش ميظعت ف لخدأ ناك



 رفاغلا ةروس فض نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 "رنا د نازك تيضتلابو ."غلبأ" ىلع افطع عفرلاب َعلَّطَأَف اهيلإ ةلصوملا اهقرط

 نوعرف لاق ءيريغ الإ هلانأ ا ( دك يسوع يأ هةضأل نو يونس لإ 0 رتل ع

 «ىدمهللا قيرط ٍليِبَّسلا نَع دو ءهلمع ٌءوس َنَوعْرِفِل نير َكِلَدَحَو اهيومت كلذ
 احرص يل نبا ناماه اي

 تئذلا لاَقَو ناسخ قر باَبَت ىف 3 روع د ديك انو اههنضو اصلا حتفب
 ره

 ِمَوَقَي .مدقت تر ٍداَسَّرلَآ ليِبَس َمكِدَهَُأ اهفذحو ءايلا تابثاي نوُعِبَنا مْوَقنَي َتَرَماَء
 هم 1

١ 

 ُلِمَع نم 3 ٍراَقْل راو ىه رجالا َنَِو نلوردجي عمت 2 اَتّدلآ ةوّيَحْلا هِذَه امن

 َكيِتلوَأَف 'ريَؤُمَوِهَو تن ًاوأِركَدَنْي اَحِلَص َلِمَع ْنَمَو اَهَلَتِم اّلِإ ئَرَج الف ةَكَيَس

 اقزر 27 باسج ِرّيغب اهيف َنوَقَرَرُي سكعلابو ءاخلا حتفو ءايلا مضب نجل 5
 نيقابلل مولعملا ةنزب

 الإ 16 اه 3و اه ا حال لوك م اه دع اه طعس اوت هيتس ها وافر افلا 7 قطف اواو" حار أو ل أ فمافل“ ورد كولو له كونو وو اه شن اوتو .ةعبت »لأب علو

 | ١ يل

1 

 بوصنم وهف يأ "نبا"ل اباوج "بصنلاب" :هلوقو .يحرتلا زيح يف الحاد نوكيف يأ :"غلبأ" ىلع افطع
 :هلوقك ءافلا دعب ةرمضم "نأ'ب

 احيرتستف ناميلس ىلإ احيسف اقنع يريس قان اي

 ىلإ لوصولاف الإو .هموق ىلع اسيبلت يأ :اهيومت .ناتيعبس ناتءارقلاو «يحرتلا باوج يف بوصنم هنإ :ليقو
 نع مهدص نوعرف نأ ىلع نييفوكلا ريغل :داصلا حتفب (نيلامكلا ريسفت) .الهاج ناك هلعلو «لاحم ءامسلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لوهجم ا ةنزب نييفوكلل اهمضو «تاهبشلاو تاهيومتلا هذه لاثمأب ىدملا

 (يواصلا ةيشاحو يواضيبلا ريسفت) .ةَتلع ىسوم هب دارملا :ليقو .نمؤملا لجرلا وه :ّلإ نمآ يذلا لاقو
 .ليلقتلل نيونتلا نأل ؛ليلق يأ :عتمت .نيقابلل اهفذحو ءلهسو بوقعيو ريثك نبال يأ :ءايلا تابثاب

 ريثك نباو ورمع يبأل :ءايلا مضب (لمجلا ةيشاح) .اهنع لوحت الو لاقتنا الف «تابثلا يأ :رارقلا راد يه

 رمألا ءادتبا يف اذهف ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلا نأ نم درو امو يأ :باسح ريغب (نيلامكلا ريسفت) .ديزيو ركب يبأو

 رطخ الو ,تعمس نذأ الو «تأر نيع ال ام هدابع ىلع هللا لضفت باسحلا مت اذإف «لامعألا ىلع ةبساحملا دنع

 اميعن نومعنتي لب «نمث عفد ىلع فقوتي ال ةنجلا لهأ قزرف يأ :ةعبت الب (يواصلا ةيشاح) .رشب بلق ىلع
 ةنم الب يأ :ةعبت الب (يواصلا ةيشاح) .همركو هن. ةنجلا لهأ نم هللا انلعج .ردكلا نم ايفاص «للعلا نم ايلاخ

 .نحمو ةقشم الب يأ ةبعت الب :ةحسن فو .قحو



 رفاغلا ةروس ؟ مب نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ب 0 سرور 222 نكرم م سا رب“ 2 تر رس ص كلى 0 2

 28 ب رفكتسأل يوم د -- : 0 و 00 ْكوُعَدُأ ىلإ ام ِمَوَقَيَو

 ةباجتسا يأ 1 و ل

 ثيكصَأ َه نيرفاكلا َنيِفِرَسُمْلا َن تقاوم نإ انعجرم اندرم نا 00 7 ةوعد

 دل أ ىلِإ كك رْمأ ضَوَفَأَو ركل ٌلوُقَأ ام باذعلا متنياع ذأ تو 0 و ِراَئلآ

 نت وبدر ص

 يراكيس اعس هللا | هنقّوف .مهنيد هتفلاخمع. هودعوت ام كلذ لاق 2 ) ِداَبِعْلاِب ْريِصَب ل

 .قرغلا

 نود ثلاثلاو لوألا ءادنلا يف واولاب ءاج مل :تلق نإف :يرشخمزلا لاق .نمؤملا لجرلا مالك نم وه :يل ام موق ايو
 لوحد عانتما يف همكح هيلع لخادلا يطعأف هل ريسفتو لمجملل نايب وه مالك يف لحاد يناثلا نأل :تلق ؟يناثلا

 «ةفنأتسم ةلمجلا هذه :رانلا ىلإ يننوعدت (نيمسلا ريسفت) .ةباثمللا كلتب سيل مالك ىلع لحادف :ثلاثلا امأو «واولا

 رهاظلا وهو رانلا ىلإ ينوعدت مكل امو :ريدقتلا نوكي نأ زوجيو ءمهل هئاعد نع هماهفتسا دعب كلذب مهنع ربخأ
 (يواصلا ةيشاح) .لمحم نم لصفم لدب «لوألا "ئنوعدت" :هلوق نم لدب اذه راك قلوعدل

 ةباجتسا مدع بجوو قح يأ «هلعاف "هيلإ ئينوعدت امنأ" :هلوقو .بجوو قح نيعم. ضام لعف "مرج" :مرج ال

 قيرفتلا يأ ديدبتلا نم لعف "دب ال" نم "دب" نأ امك ءعطقلا وهو ؛مرجلا نم لعف "مرج" :ليقو .مكتحلا ةوعد
 «"راتخملا" ةرابع امل بسانملاو كاقح"ب 58 ثيح «حراشلا ةرابع بساني ال اذهو (دوعسلا يبأ ريسفت)

 كلذ ىلع ترجف «"ةلاحم ال"و "دبال" ةلزنمب لصألا يف تناك ةملك يه :ءارفلا لاق "مرج ال" :مهوقو :اهصنو

 ءمسقلا نع امي باجي امك ماللاب هنع باجي كلذلف ؛"اقح" ةلزنمب تراصو ءمسقلا نئيعم ىلإ تلوحت يح ترثكو

 (لمجلا ةيشاح) .كنيتآل مرج ال :نولوقي مهارت الأ

 :يواصلا لاق .ةلكاشملاو ةيببسلا ةقالعل ؛ةوعدلاب ةباجتسالا نع زوجتلا وأ فاضملا رامضإ ىلع :ةوعد ةباجتسا

 ؛ةيبوبرلا يعّدت ال مانصألا نأل ؛هتدابع ىلإ ةوعد هل تسيل :ئيعملا :ليقو .ىرخأ الو ايند يف امل ةعافش آل هانعم

 نوعرف لسرأف «لبج ىلإ ابراه رفف يأ :هودعوت امل .اهدابع نم أربتت ةرخآلا فو ءاهسفن ةدابع ىلإ وعدت الو
 هلتقف ءابراه مهضعب عجرو مهضعب عابسلا تلكأف .هلوح فوفص شوحولاو يلصي هودجوف «هولتقيل ؛افلأ هفلخ

 نمي باذعلا عاونأ قاحلإ نم هب اومه امو ,مهركم دئادش يأ :اوركم ام تائيس (يواصلا ةيشاح) .نوعرف

 (لمجلا ةيشاح) .قرغلا نم يلع ىسوم عم لحرلا كلذ احبو ,مهفلاح
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 2 ِباَذَعْلا مو ّوَس هعم هموق َنَوَعَرِف لاَ 00000 دي
1 



 رفاغلا ةروس "8 نورشعلاو عبارلا ءزجلا
 دص

 ةَعاَّسلآ ُموقت َمَوَيَو ءاسمو احابص اًئِشَْعَو اًوُدُع اب نوقرحي ايَلَع روُصَرْعُي ُراَكلأ مث
 3 7 55 5 رمل وجل لا ا ل 9 2 3

 | ةكئالجلل ومآ عاخلا رسكو ةزمهللا حتفب ةءارق فو ترّوعَرِف لاَ اي اولخ ذأ لاقي

 لوقَيَف ِراَلَأ ىف رافكلا مصاختي َنوُجآَحَتَي ذِإ ركذاَو .منهح باذع () باَذَعْل

 نوعفاد َوُنَُم مّن َلَهَف عبات عمج اَعَبَت ْمُكَل اك اَنِإ اَوْرَبكَتْسا يذل أوتَفَعّصلآ
 لس

 َدَق هلأ نإ آاهيف لك انإ أوربكتشا تريذلا لاق و راتلآ م انا اصلع

 ا ا .رانلا نيرفاكلاو ةنمللا نينمؤملا لحدأف جز دابعلا تريب ٌمكح

 ضرعت :نيعملاو ؛هربخ "اهيلع نوضرعي" ةلمجو ءأدتبم "رانلا"و .فنأتسم مالك هنأ ىلإ ةراشإ "مث"ب ىتأ :رانلا من

 ىلع ودغت دوس ريط فوج ف رافكلا حاورأ نأ يور امل ؛رانلا ىلع ةعاسلا مايق ىلإ مقوم نيح نم مهحاورأ
 لآ حاورأ نإ :هد دوعسم نبا لاق :اهه نوقرحي (يواصلا ةيشاح) .اهضرع كلذف «نيترم موي لك حورتو منهج
 يف خيشلا نبا لاق .مكراد هذه نوعرف لآ اي :لاقيف «نيترم رانلا ىلع نوضرعي ءدوس ريط فاوجأ يف نوعرف

 (نايبلا حور) .زاربإلاو راهظإلا يعم. لب ءقارحإلاو بيذعتلا نيعم, سيل ضرعلا نأب نذؤي اذه :هيشاوح

 نوكي نأ زوجيو «نيترم موي لك رانلا ىلع نوضرعي مهحاورأ نأ :ام#ذ سابع نبا نع يور اذك :ءاسمو احابص
 كلذ مهل تبثيف نونمؤملا امأو «رافكلل ربقلا باذع تابثإ ف لصأ ةيآلا هذهو .ماودلا نع ةيانك "ايشعو اودغ'

 نأ :امهطرش ىلع حيحص دانسإب دمحأ هاور ام هيلع لدي ربقلا باذع توبثو «ةيكم ةيآلا نإ :ليق نإف .ةنسلاب

 باذع ال :لاقو ءدوهي بذك 2 هنإو دقي هنع هتلأسف «ربقلا باذع نم ةشئاع ذيعت تناك ةنيدملا يف ةيدوهي

 .قح هنإف ؛ربقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا :توص ىلعأب لص يبلا ىدان مايألا ضعب ىضم املف «ةمايقلا موي نود

 نع "ولسم" يفف «نينمؤملل ربقلا باذع هتبثأ م 325 يبلا هافن امو «رافكلا باذع ىلع تلد ةيآلا نآبتميدحلا

 :لايل دعب لاق مث ءدوهيلا نعفت امنإ :لاق اهلوق دك يبلا عمس املف «روبقلا يف نونتفت مكنإ :تلاق ةيدوهي نأ :ةشئاع
 (نيلامكلا ريسفت) .ربقلا باذع نم ذيعتسي هدعب مث ءروبقلا يف نونتفتل مكنأ هللا ىحوأ هنأ ترعشأ

 .رسفملا جرد هيلعو .اولحدا :ةعاسلا موقت موي مهل لاقي :هريدقت فوذحم وأ "اولخدا"ل لومعم امإ :ةعاسلا موقت مويو

 ةزمهلا حتفب :نيقابلل ةءارق فو ءركب يبأو رماع نباو ريثك نباو ورمع يبأل لوخدلا نم رمألا ةنزب :اولخدا
 (نيلامكلا ريسفت) .باذعلا دشأ مهلاحدإب ةكئالملل رمأ ؛لاحدإلا نم ءاخلا رسكو

 ("نولماح" نيعم نمضي نأ حصيو ءابيصن بصنف «"نوعفاد" نعم نمضم "نونغم" نأ ىلإ كلذب راشأ :نوعفاد

 (يواصلا ةيشاح) ."ابيصن "ل ةفص "رانلا نماو



 رفاغلا ةروس ١ نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 (©9باَذَعْلاَنِم موي ردق يأ امَوَي اَنَعْفِقَحْسَمُكَبر أوُعْاَأَمَّهَج ِةَنَرَحِِراَثلآ ىف َنيِِذّْلآ َلاَقَو
 أولاَق تارهاظلا نادل تك مكَلُسُر م . تأت علت : وأ امك ةنزخلا يأ أَولاق

 أم و اعل لاق رفاكلل ال انإف متنأ أوُعدَأَف أوُلاَق مي انرفكف يأ لب

 يْنَّدلآ ةوَيمْلا ىف أوما ا 1 كر انِإ .مادعنا (2) ٍللَص ىف الإ نيرههككلا

 ىلعو «غالبلاب لسرلل رايح ةكئالملا مهو ءدهاش عمج (ج) ُدَهْشَألآ ُموقَي َمَويَو
 ِمُهَْلَو اورذتعا ول مهرذع رو مالا ءايلاو ءاتلاب ٌعَقمَي ال َمْوي .بيذكتلاب رافكلا

 اتا دقلو ءافاذغ ةدش أ ةرخآلا © راذدلآ م ود لو لا نع دعبلا نأ ةكعللا

 (2) َبَتكحلا ىسوم دعب نم َليِءَرَْسِإ ب اَنَثَروَُو تازجعملاو ةاروتلا ئَدُهْلا ىَسوُم
 ا رصاق .لوقعلا باححصأل ةركذت (2) بّبلألآ وأ ئّركْذَو ايداه ضرع .ةاروتلا

 ا مهنم كعبت نمو تنأو ٌّئَح هئايل وأ رصنب هّللأ َدَعَو تِرِإ دمحم

 (2ركتإلاو لاوزلا دعب نم وهو َيِئَعلاِبَكْبَر ٍدَمَحي اسبلتم لص َحَبَسَو كب

 نأ لمتحيو ءاعيظفتو اليوق منهج ركذ يف نأل ؛"اهتنرخل" :لقي مل امنإو ءاهلهأ بيذعتب ماوقلل يأ :خإ نيذلا لاقو
 نيلكوملا ةكئالملا لعلف ,مهاغطأو رافكلا نيعأ اهيفو ءرعقلا ةديعب يأ منهج رئب :مهوق نم ءارعق رانلا دعبأ يه منهج

 5200 م يو مهدمعت اذهلف «ىلاعت هللا نم مهيرق ةدايزل ةوعد بوحأ كئلوأ باذعب

 لوعفم هنم ائيشث يأ "باذعلا نم" :هلوق .ةرحآلا يف راف الو ليل ال هنأل ؛هب رسف ءايندلا مايأ نم يأ :موي ردق

 دتشا يأ هيلع مكمت :"حارصلا" يف لاق .ابضغ وأ ءازهتسا يأ :امكق (نيلامكلا ريسفت) .ةيضيعبت "نم"و 2"ففخي'

 نب ىيجي رصن امك .مهمامت دعب ولو ةرفكلا نم مهل ماقتنالاو ةجحلاب يأ :انلسر رصننل انإ .هب أزت يأ هب مكهتو .هبضغ
 (نيلامكلا ريسفت) .لاتقلا يف مهل نوذأملا لسرلاب صاخ وأ يرثكأ مكحلا :ليقو .افلأ نوعبس هب لتق «لتق امل ايركز

 نإف ؛(54١:نارمع لآ) «َكِلُسُر ىَلَع اَنَتَدَعَو ام اَنِتآَو اَنْيَرإف امك «دبعتلا ضحم هنم دوصقملا :كبنذل رفغتساو

 عم 0117(4:ءايبنألا) «ّقَحْلاب ْمُكْحا ٌبرط :هلوقكو ءهبلطب انرمأ هنإ مث ؛هيف ةهبش ال يرورض ءيشلا كلذ ءاتيإ
 .بابلا اذه يف رحأ لاوقأ نم يدنع لاوقألا نسحأ اذهو «قحلاب الإ مكحي ال هنأ ملعن انأ



 رفاغلا ةروس 54 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 مو 5 02 7 ردم 7 وع و اص

 هي نا رقلا هللا تنيا# 3 تروول د تدلا نإ :سمخلا ترا

 1 هيغلبي مه ام كيلع اولعي و ركاا بيرام" نإ 0

 يف لزنو .مهلاوحأب دهملا مهلاوقأل ٌعيِمَّسلَآ وه نإ مهرش نم هلل دفع

 يهو (ةيناث هرم نفانلا ناي يركلا ءادتبا ضرألاَو ِتومَمَّسلآ ُقلَحَل :قكيفلا يركنم

 نمو «ىمعألاك مهف كلذ 2: نوملعي ال رافك يأ ساّنلآ ٌرركأ ّنكَلَو ةداعإلا

 ِتَحِلّصضلآ اوُلِهَعَو اوُنَماَء َنيِذّلا الو ٌريِصَبْلاَو ئمَعَألا ىوَتْسَي امو .ريصبلاك هملعي
 ا ا م ع رو و ًاليلق "ال" ةدايز هيف ا لو نسحملا وهو

 نسحلا نعو ءافضذ سابع نبا نع لقن اذك ؛هادع ام لوانتي يشعلاو ,حبصلا وه راكبإلا نإف :سمخلا تاولصلا

 ناحبس" :لق :هانعم :ليقو «ةيشع ناتعكرو ءةركب ناتعكر ةكمي بحاولا ناك دقو ءرصعلاو رجفلا ةالص نعم

 (نيلامكلا ريسفت) .نيتقولا كنيذ يف "هدمحبو هلا

 ميلعت هنم دوصقملاو .مهرش نم :هللاب ذعتساف (بيطنلا ريسفت) .ربكلا كلذ ىضتقم يغلابب مه ام يأ :هيغلابب مه ام

 نيح تلزن :ةيلاعلا يبأ نعو .قيقحتلا ىلع اهدعبو ةوبنلا لبق بونذلا نم موصعم ٌدُلك هللا لوسرف الإو ؛كلذ ةمألا

 نم ذوعتي نأ هيبن هللا رمأف ءاذكو اذك عنصيو «ضرألا كلميف جرخي ءانم نوكيو «؛لاجدلا انبحاص نإ :دوهيلا تلاق

 .ةيآلا هذه يف الإ لاحدلا ىلإ ةراشإ نآرقلا يف سيلو ؛حيحص لسرم :يطويسلا لاق «متاح يبأ نبا هاور «ءلاجدلا ةنتف

 :لاق «لاجدلا نع ةذاعتسالاب ةيآلا :لاق نمو «ثععبلا راكنإ يف مههلدحل در اذهو :ةداعإلا يهو (نيلامكلا ريسفت)

 نم ربكأ ضرألاو تاوامسلا قلخل :ةيلاعلا يبأ نعو .ثعبلا راكنإو ةيهولألا ىوعد نم لاجدلا ديهمت لاقمل در اذهف

 (نيلامكلا ريسفت) .قباسلاب قحاللا طابترا نايبل ديهمت :خلإ مهف (نيلامكلا ريسفت) .لاجدلا قلح

 (يواضيبلا ريسفت) .رصبتسملاو لفاغلا وأ (بيطخلا ريسفت) .لهاجللاو لدتسملا يوتسي امو يأ :ريصبلاو ىمعألا يوتسي امو
 :"نيلامكلا" يفو (لمجلا ةيشاح) .ديكأتلل يأ "ال ةدايز" :هلوق ."نسحملا" ةلباقم يف وه يذلا "ءيسملا الو" يف يأ :هيف

 رفاكلا نأ دوصقملا نأل ؛ةلصلا لوطب لصفلا نم امهنيب امل ؛يفنلل اريكذت "ال" ةملك تديعأ يأ "ال ةدايز هيف" :هلوق

 ءادتبا هنأ نظو ءهنع لهذ امبر هيف يفنلا دعي مل ولو .هل ةثطوت ريصبلل ىمعألا ةاواسم مدع ركذو «نمؤملا يواسي ال

 اركذت نوركذتي يأ ءفوذحم فوصومل ةفص هنأ ىلع قلطم لوعفم "اليلق"و «ةدئاز "ام" :نوركذتت ام اليلق .مالك

 :هعفر ىلوألا ناكف «'مهركذت" نع ربح وهو :"اليلق" بصنب خسنلا يف اذكه "اليلق مهركذت يأ" :حراشلا لوقو .اليلق

 (لمجلا ةيشاح) .لمأت ءاليلق هنوك لاح لصحي :ريدقتلاو ءالاح اذه هلعجو ءافوذحم ربخلا لعجب هبصن حيحصت نكعو



 رفاغلا ةروس 4١ نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 اًَهيف كش َبَيَر ال ٌهَيِتآأَل ةعاّسلا نإ .اذج ليلق مهركذت يأ - ءاتلاو ءايلاب - نوظعتي

 0 ا راسا را ١ قع كو ا - )0 ”1| م تح 1
 يأ رجل بجتسا ىنوعدا مكحبر لاقَو .اه (2) ترونمؤي ال سانلا ّرحا ردو

 ” ص و

 أوتكسَتِل ليلا مُكَل َلَعَج ىلا هَل .نيرغاص 059 تريرِخاَد َمُهَج سكعلابو ءاخلا مضو

 2 لّضفو نإ هللا تر هيف رصيي هنأل ؛يزاجم هيلإ راصبإلا دانسإ 1

 ةيورخألاو ةيويندلا جئاوحلا يف «ىلاعت هللا ىلإ عرضتلاو لاؤسلا :لصألا يف ءاعدلا :خإ ينوعدا مكبر لاقو

 بجتسأ" :هلوقو .عطقنا اذإ هلعن عسش يح اهلك هتجاح هبر مكدحأ لأسيل :درو ام هنمو .ةريقحلاو ةليلجلا

 .يدبع اي كيبل :هللا لاق «بر اي :دبعلا لاق اذإ :درو امل «متبلط اميف مكبحأ يأ "مكل

 وعدي دق ناسنإلا نأ دهاشم هنأ عم ءفلختي ال هدعوو «ةباحإلاب دعو "مكل بجتسأ" :هلوق نإ :تلق نإ

 ىلع هتيلكب دبعلا لابقإ :اهنم «ةباجإلا تفلخت اهضعب فلخت اذإف ءطورش هل ءاعدلا نأب :بيحأ ؟هل باجتسي الو

 ردح اب نار يجر هقول تركو ار دار دس ولان كب زد دار هور ج ادناو مغ ال ةزع كاع تورط
 نأ امإو ءاهلجعي نأ امإف «ةباجالاب اقيقح ناك طورشلا هذمب ءاعدلا ناك اذإف ءامب انقوم نوكي نأو «ةباحإلا

 ف رمألا هل ضوفيو «ىلاعت هللا وعدي نأ ناسنإلل يغبني يذلاف ذئنيحو «ىلاعت هدارم ىلع ةباجإلاف هل اهرحؤي

 رخخؤي نأ امإو ءايندلا يهل لجعي نأ امإف هل بيحتسا الإ ءاعذي ىلاعت هللا وعدي لجو نم ام :درو اذلو ؛ةباجإلا

 اي :اولاق .لجعتسيل وأ محر ةعيطق وأ مثإب عدي مل ام ءاعد ام ردقب هبونذ نم هنع رفكي نأ امإو «ةرخآلا يف هل

 (ارصتخم يواصلا ةيشاحإ .يل باجتسا امف توعد :لوقي :لاق ؟لجعتسي فيكو «هللا لوسر

 ةقيقح امههدحأ «نيريسفت ةيآلا يف نأ لصحتف "... يدابع نع نوربكتسي نيذلا نإ" :لوق وهو :هدعب ام ةنيرقب

 (يواصلا ةيشاح) .لصألا اهنأل ؛ةقيقحلا ةدارإ حصيو «ةنيرقلا دوجول ؛يناثلا رسفملا راتحا ءزاحم يناثلاو

 ."مكل رفغأ نودحو" :انهذ سابع نبا نعو لص ةيآلا هذه أرقو «ةدابعلا وه ءاعدلا :يلَع لاق :خ! يدابع نع

 (كرادملا ريسفت) ."مكطعأ ينولس" :ليقو .ديحوتلاب ةدابعلل مث ةدابعلاب ءاعدلل ريسفت اذهو

 هتردق رهاب ىلع ةلدألا ةلمج نم اذه :خلإ لعج يذلا هللا .ركب يبأو ريثك نبال ءلوهجم ا ةنز ىلع يأ :سكعلابو

 دانسإ نم «يلقع يأ :يزاجم (يواصلا ةيشاح) .هلاعفأ هذه نم ةدابع اوكرتت نأ مكنم قيلي ال :لاق هنأك «ىلاعت

 نأو «لضفلا ريكنت دارملا نأل ؛لضفتمل وأ لضفمل :لقي مل :خلإ لضف وذل (يواصلا ةيشاح) .هنامز ىلإ ءيشلا

 (كرادملا ريسفت) .ةفاضإلاب نوكي امنإ كلذو ءلضف هيزاوي ال الضف لعجي



 رفاغلا ةروس م4 نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 هم و د 2 حج .. كب روح ولع دل ه» مش...
 | مكلاذ .لولمؤوي "لف هللا 2) .مهروركشم ال يبانلا راكحأ نكبلو ين 0

 دص

 نامبإلا نع نوفرصت فيكف (2) َنوُكَفْؤُت أف وه الإ هَل آل ءْىَس لك ُقِلَخ مك
5 

 عي

 0 اوثاك ح يذلا كفأ ءالؤه كفأ نأ لثم 5 دال مايق عم
 2 1 3 1 2 هع

 هللا تك 00 زر هللا ِمُكْلَذ قيل َنِم 5 فوط ؛ ا َمَكحَرَوَصَو
 75 5000 5 نت 5 اسبلم تاذلتسملا

 هتربدلا هل نيِصلخم هودبعا ةوغذاف َوه الإ َهَلِإ آل ٌءََحْلا وه ج9 َيِمَسَعْلا تسر

 نوع َدَت كرا َدّبَعَأ نأ ثيِهت نإ لف © َنيِمَسَعْلا َبَر هَل لن دمحلا .ك ريشا نوف

 كال كلا نأ لقرار قو نو دولا قلن تيكن نئاغاكل لا نوال نيب طوف
 ةَقطن نِم مت هنم مدأ مكيأ ناصع ا نب سقف عة ان نوياتكلا

 نارفكل اصيصخت ريركتلا اذه يف نأل ؛سانلا ركذ رركتب ال نيح ؛"مهرثكأ نكلو" :لقي مل :إ سانلا رثكأ نكلو
 :هلوقو «(57:جحلا) روفكل َناَسْنلا نإإ» :هلوقك «هنوركشي الو هللا لضف نورفكي نيذلا مه مهأو مهب ةمعنلا

 اي نرحت ال :نيعملاو هلو هل ةيلست هذه :كفؤي كلذك (كرادملا ريسفت) .(74:ميهاربا) راك ٌمولَظَل َناَسْنألا نإإ»
 راشأو «لوهجم ضام لعف ةزمهملا مضب "نيذلا كفأ" :هلوقو ءكلذك مهلبق نم لب ؛كنتمأل 1 ا «دمح

 (يواصلا ةيشاح) .ةبيرغلا ةروصلل اراضحتسا ؛اعراضم هب ىتأو ءيضاملا نعم. عراضملا نأ ىلإ كلذب

 "3! مكروصو" :هلوقو .نامزلاب قلعتملا هلضفت نايب دعب «ناكملاب قلعتملا ىلاعت هلضفتل نايب :خلإ لعج يذلا هللا

 مكروص يأ «ريوصتلا نيع ناسحإلا نإف ؛ةيريسفت "مكر وص نسحأف" يف ءافلاو ,مهسفنأب قلعتملا هلضفتل نايب
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ءاضعألا ييسانتم «ةرشبلا ئداب «ةماقلا يبصتنم مكقلخ ثيح «ريوصت نسحأ

 ليللا يهو :قافآلا لئالد نم ءايشأ ةعبرأو ءديحوت ةلدأ ةلمج نم مدقت اميف ركذ امل :خلإ مكقلخ يذلا وه

 انهه ركذ «تابيطلا قزرو ةروصلا نسحو ريوصتلا يهو :سفنألا لئالد نم ةثالثلاو ءءامسلاو ضرألاو راهنلاو
 .فاضم فذح ىلع مالكلاف يأ :هنم مدآ مكيبأ قلخب (يواصلا ةيشاح) .ءاهتناو ءادتبا سفنألا قلح ةيفيك

 (يواصلا ةيشاح) .بارتلا نم ئشان وهو ءءاذغلا ةفطنلا لصأ نأ رابتعاب هرهاظ ىلع مالكلا ءاقبإ حصيو



 رفاغلا ةروس قي نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 نيثالث رم ءمكتوق لماكت ّمُحَدْشُأ اَوْعُلَبَتل مكيقيي مَ ةلافطأ ىنعمب ُالَفِط مكن مَن

 07 ْقَوَعُي نم م مكديَو اهرسك و نيشلا مضب اًحوُيش اوثوكَتل رك نيعبرألا .ىلإ ةنس

 ..ادودح أتقو ىّكَسُم ّ ُالَجَأ أَوْعَلَبَتِلَو اوشيعتل ؛مكب كلذ لعف ,ةحوخيشلاو ّدشألا لبق يأ

 ْئَصَق اذِإف تيم ضدلا ره .نونمؤتف «ديحوتلا لئالد ©) ترولقعت مكمل

 "نأ" ريدقتب اهحتفو نونلا مضب (2) نوُكيَف نك هَل 0 اَمْنِإَف ءيش َداحيِإ دارأ رم

 ىف َنولدج َنيِذَلا ِإَرَت ْمَلَأ .روكذملا لوقلا نعم يه يلا ةدارإلا بقع دحجوي يأ
 نآرقلا بتكلأب أوُبَدَح َنيذلا .نامبإلا نع ح9 َنوُفَرَصُي فيك ازأ نآرقلا هلأ ٍتنَياَ

 0 و رو رع راو «بتارملا يف انهه لمجأ :خلإ الفط مكجرخي مث
 اع الافطأ نعم :هلوقو .محللا نع يراعلا مظعلاو ةغضملا :نيتبترم فذح انههف يأ (١؟:نونمؤملا) © نيط نم

 اظفل ًةدرفم لاحلاف ,"مكحرخي" يف فاكلا نم لاح "الفط" نإف ؛اهبحاصو لاحلا نيب ةقباطملا لصحتل ؛عمجلاب هلوأ

 50 :ىللاعت هلوق كلذ نمو «عمجلاو ا "لفطلا" ظفل نأل ؛نيعم عمج

 (بيطنخلا ريسفت) .ءيش دعب ائيش مكجارخإ ددجي يأ :مكجرخي مث (يواصلا ةيشاح) .(؟١ :رونلا) ا وُرَهظَي
 ."نايبلا حور" يف اذك «ماوعأ ةتس ءاضقنا ىلإ ءاخحراص لهتسي نأ ىلإ دلوي ام لوأ نم لفطلا دح :الفط

 ةقلعتم "اوغلبتل" يف ماللا نأ ديري :خلإ مكيقبي .لافطألا يأ ؛عمجلا عضوم عضو سنج لفطلا يأ لا ع

 ُي 0 ل ال وحاب ماوس :خلإ مكب كلذ لعف .فوذحم.

 «ةردقم ىرخأ ةلع ىلع ةفوطعم «ليلعتلل ماللا :ىمسم الجأ اوغلبتلو (نيلامكلا ريسفت) .اوغلبتل كلذ لعفي

 لعف" :هلوقب هيلإ راشأ امك «ىلاعت هنم ةرداصلا لاعفألا نم مدقت ام وه للعملاو ,"اوشيعتل" :هلوقب حراشلا اهردق

 اهنإف ءيش داجيإ دارأ اذإف :اذكه ىلإ ةيآلا لحنت نأ اذه ىضتقم :خلإ ةدارإلا بقع (لمجلا ةيشاح) ."مكب كلذ

 .داجيإلا ةعرس نع ةيانك روكذملا لوقلا لعح «هريغ عنص امك ىلوألاف هل نيعم ال اذهو ءدجويف هداجيإ ديري
 ةئيق الو «ةلآ لامعتسا ىلع فقوت ريغ نم «هدوجوب ةدارإلا قلعت بقع اعيرس دجو ءيش داحيإ دارأ اذإف :نيعملاو

 (لمجلا ةيشاح) .ةدع

 وأ فودذحم أدتبم ربخ وأ اتعن وأ هل انايب وأ هلبق لوصوملا نم الدب نوكي نأ :هحوأ هيف زوجي :خلإ اوبذك نيذلا

 نوكي نأ زوحجيو .ديهمتلل هقبس ةفنأتسم ةلمج "نوملعي فوسف" :هلوقف هجوألا هذه ىلعو ؛مذلا ىلع ابوصنم
 (لمجلا ةيشاح) .حضاو هيف ءافلا لوخدو «"نوملعي فوسف" :هلوق نم ةلمجلا ربخلاو «أدتبم



 رفاغلا ةروس ؟ 4 4 نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 2: توُملعَي فْوَسَف ةكم رافك مهو «ثعبلاو ديحوتلا 5 لهب َلَسَرَأ آَمِيَو

 ىلع فطع ليملسل و اذ" ىنعمب "ذإ" مهقتع يق ىف ُلَدْغَألا ذإ .مهبيذكت ةبوقع

 هربخس وأ ؛مهلجرأ قف يأ «فوذحم هربخ 29 وأ «قانعألا ِق نوكتف 2"لالغألا"

 .نودقوي  َتوُرَجْسْيِراَتل أ ىفَم منهج يأ ميِمَحلا ىف .اه نورجي يأ َنوُبَحَسُي
 0 أولاق مانصألا يهو ءهعم دكا نوذ نم 179 نوكرفُم مشا د انيكبت َممْغ لق هن

 ,ترضحأ مث اهايإ مهقدابع اوركأ كح لين ني ارذدل قرن لياوساز الف اَنَع اوباغ

 3 ا 0

 وهف «يضاملل "ذإ"و «لابقتسالل "فوس" نأ :وهو «هريغ هب حرص ردقم لاؤسل باوحج ىلإ ةراشإ :اذإ ىنعمب ذإ
 هللا رابخأ يف تناك امل ةلبقتسملا رومألا نأ الإ ,"اذإ" ئيعمب "ذإ" نأ :باوجلا ريرقتو .سمأ موصأ :كلوق لثم

 ًأدتبملا ىلإ دئاعلاو :نوبحسي .لابقتسالا ىلع ئععملاو ءيضاملا ىلع لدي ظفلب اهنع ربع ءاحمب اعوطقم ةنقيتم ىلاعت

 .راحلا ءاملا :ميمحلا :منهج يأ (نيلامكلا ريسفت) .لسالسلاب يأ "اهب نورجي يأ" :هلوقب راشأ هيلإو ,فوذحم

 ريخألا ىلع لديو «هانعم ىلع هؤاقبإ رهاظلاف - ليق امك - اهجراخ ناك ولو ءاهيف هنوكل ؛منهج نع امي نيك
 نوريصي :دهاجم لاق :نودقوي .بحسلا نع رجسلا يحارت داري نأ الإ مهللا .""نورجسمي رانلا يف مث" :هلوق رهاظ

 .عوقولا ققحتل ؛يضاملاب ريبعتلا :مهل ليق مث .رانلا دوقو
 لب" :دوعسلا وبأ لاق اذلو «نيملاعلا بر ىلع ضرعلاو باسحلا ماقم يف ديعب ئعملا اذهو :اهايإ مقدابع اوركنأ

 ائيش اونوكي مل مهنأ مويلا انل رهظ امل ؛مقدابعب ائيش دبعن نكن مل انأ انل نيبت لب يأ "ائيش لبق نم وعدن نكن مل

 نودتهي ال ثيح «نيرفاكلا هللا لضي عيظفلا لالضلا كلذ لثم يأ .كلذك نكي ملف ائيش هتبسح :كلوقك هب دتعي

 يو .خلإ اوفداصتي مل اوبلاط ول ىح «مهتملا نع مهلضي مهتلا مهنع لض امك وأ «ةرخآلا يف مهعفني ءيش ىلإ
 اراكنإ اذه سيلو ؛عمسي الو رصبي الو عفني الو رضي ءيش يأ كائْيَس لْبَق نم اوُعْدَن نكت ْمّل لّبإل :"يطرقلا"
 اذه ىلع اقلعم يواصلا لاقو (لمجلا ريسفت) .ةلطاب تناك مانصألا مقدابع نأب فارتعا وه لب ءمنصلا ةدابعل

 ؛مانصألا ةدابع نم نوؤربتي ءرمألا لوأ يف اذه نإ :-"ائيش لبق نم وعدن نكن مل لب" :ىلاعت هلوق يأ- لوقلا

 .مهتلا مهي نرقت نأ لبق اذهو ء"انع اولض" :هلوق نع بارضإ وهف :مهعفني هنأ ءاحرل

 هللا نوُد نم َنوُدبَْت امو ْمُكَنِإإ :ىلاعت هلوق فلاخي هجولا اذه ىلع ةيآلا لمح نإ :لاقي امع باوج :ترضحأ مث

 .ممهي نرقتو رضحت مث «نوؤربتيو مهتحلا مهنع لضت الوأ مهنأب باحأف (1/.:ءايبنألا) 4َنوُدراَو اهل مُكَأ منهج بصح

 (يواصلا ةيشاح)



 رفاغلا ةروس 6 نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 لثم يأَكلَنت اهدوقو يأ 4هّنهَح ُبَصَح هللا ٍنوُد نم َنوُدْبعَت اَمَو ْمكَنِإإل :ىلاعت لاق
 امي باذعلا ِمُكِلَد : اضيأ مه لاقيو 2 َنيِرِفَكْلا ُهَّللا ُلِضَي نيبذكملا ءالؤه لالضإ

 ه9 َنوُحَرْمَت م 5 اَمِبَو 0 راكنإو كارشإلا نم ّقَحلا اريَغِب ضرألا ف تر وحرف

 ىوأم ىَوْنَم ترشبف يف َنيِدِلَخ 5 ٍموَبَأ اَوُلُخَدَآ .حرفلا يف نوعسوتت
 ةمغدم ةيطرشلا "نإ" «هيف َكَئَير مف ٌَّح 328 هلأ َدَعَو ّنِإ ربصاف (ج) َنيِرْبَكَتُمْلا
 نم هب ٌمهُّدِعَت ىِذْلاَض ْعَب هرخآ دكؤت نونلاو «لعفلا لّوَأ طرشلا نيعم دكؤت ةدئاز "امآو
 انَيَلِإَف مهييذعت لبقَكتيَفََتَتَوَأ كاذف يأ ءفوذحم طرشلا باوج و «كتايح يف باذعلا

 السر َنَقَلَو .طقف فوطعملل روكذملا باوجلاف «باذعلا دشأ مهبذعنف (2) َنوُعَجَرُي

 وهو «قحلا ريغب حرملاو حرفلا نم مكل ناك ام ببسب يأ [حرفلا ةدش وهو حرملا نمإ :نوحرمت متنك امبو
 مودي ال لوحدلا نأل ؛"نيربكتملا لعدم سئبف" :لقي مل :خ! ىوثم سئبف (كرادملا ريسفت) .ناثوألا ةدابعو كرشلا

 و هيبنل هللا نم ةيلست اذه :قح هللا دعو نإ ربصاف (يواصلا ةيشاح) .مذلاب هصح اذلو ؛ىوثملا مودي امنإو
 ؛يبلل ارصن هنوكل ؛رظنلاب ادعو يمس امنإ :يواصلا لاق ".همباذعب" :هلوقو .هئادعأ ىلع هل رصنلاب نسح دعوو

 (يواصلا ةيشاح) .ديعوو دعو ةقيقحلا ل وهف
 "ام" وهو هيف مغدملا ركذي لو ."نإ" نم لاح "ةمغدم" :هلوقو .رحخؤم أدتبم ةيطرشلا "نإ"و ءمدقم ربح :هيف

 افوك لاح :نيعملاو «ةدئازلا "ام" نم لاح "لعفلا لوأ" :هلوقو .قيلعتلا يأ "طرشلا ئيعم دكوؤت" :هلوقو .ةدئازلا
 «نونلا نم لاح "هرخآ" :هلوقو «حتفلاب دكوملا فذحِف "لعفلا دكؤت نونلاو" :هلوقو .طرشلا لعف لوأ يف ةعقاو

 حتفلاب نيدكؤمو «نونلاو "ام" :امهو -رسكلاب- نيدكؤم انه نأ لصحتف «؛لعفلا رخآ يف ةعقاو اهوك لاح يأ

 (يواصلا ةيشاح) .طرشلا لعفو قيلعتلا :ام*و
 "كنيرن" باوحو «"كنيفوتن" وهو "فوطعملل" :هلوقو ؛"نوعجري انيلإف" :ىلاعت هلوق وه يأ :روكذملا باوجلاف
 مهبذعن نإ :ئيعم. امه اباوج نوكي نأ زوجيو :لاق الإ ءاضيأ "يواضيبلا" يف هلثمو ,"كاذف" :هلوقب حراشلا هنيب .فوذحم

 ضرعملا اذه يف عوجرلا ركذب راصتقالا هتدش ىلع لديو «باقعلا دشأ ةرخآلا يف مهيذعن امإف ,مهبذعن م وأ كتايح يف

 ءتازجعم مهانيئآو ءالسر كلبق انلسرأ دق انإ :هل لوقي ىلاعت هللا نأك قت هل ةيلست اذه :حلإ انلسرأ دقلو
 (يواصلا ةيشاح) .ءايبنألا لمشي ام مهي دارملا "السر" :هلوقو .مهك َّسأتف ,مهاذأ ىلع اوربصو «مهموق مههداجو



 رفاغلا ةروس قا نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ا نر يل يا ا ا يا ا را ا ل
 ىلاعت هنأ يور 3ليلع صّصقت مل نم مُهَنِمَو كيِلَع انّصّصق نم مُهنِم َكلَبق نم السر

 نم يبن فالآ ةعبرأو «ليئارسإ نب نم ين فالآ ةعبرأ :يبن فالآ ةناع فغن

 نوبوبرم ديبع مهأل هل

 ري و اي اا اس اان قتل ناقكلا قاع هيغل كو ريالا 21 ارت
 لك يف نورساخ مهو ؛سانلل نارسخلاو ءاضقلا رهظ يأ 2) َوُلِطَبُمْلا كلاته

 ك2 ل تو

 نذإب الإ ِةَياَِب َحَقْأَي نأ مهنم ٍلوُسَرِل ناك اَمَو سانلا رئاس

 هصقن مل يقابلاو ءنورشعو ةسمح مهو «نآرقلا يف مهرابخأو مهصصق كل انركذ يأ :كيلع انصصق نم مهنم
 حرش" يفو ."ليق"ب فاشكلا بحاصو يواضيبلا هنع ربع :خلإ ىلاعت هنأ يور (لمحلا ةيشاح) .هيف كيلع
 فلأ ةئام" :لاقف ؟ءايبنألا ددع مك :اكتلع هللا لوسرل تلق :لاق هنأ ه9 يرافغلا رذ يبأ نع يور :"دصاقملا

 مه :"يتاعملا نيع" يفو .ايبن نورشعو عست مهو هب كانربخأ نم مهنمو :يفشاكلا يفو ."افلأ نورشعو ةعبرأو
 و رذ يبأ نع دمحأ مامإلا نع انيور ام حيحصلاو :يبيطلا لاق :ين فالآ ةينامث (نايبلا حور) .رشع ةينامث

 ةئام ثالث كلذ نم لسرلا ءافلأ نورشعو ةعبرأو فلأ ةئام :لاق ؟ءايبنألا ةدع مك هللا لوسر اي :تلق :لاق

 (لمدللا ةيشاح) .اريفغ امج ءرشع ةسمخو
 دحاول ناك امو ؛لسرلا نم اريثك انلسرأ دق انأ يعي ءادانع تايآلا مهحارتقا باوح اذه :خإ لوسرل ناك امو

 .اهب نايتإلا يف نذأيو «هللا ءاشي نأ الإ هنوحرتقت امم ةيآب َنآ نأب يل نيأ نمف هللا نذإب الإ ةيآب َنأي نأ مهنم

 شيرق ىلع در اذهو .هديس نذإب الإ رمأب أي نأ عيطتسي ال كولمملاو ,نوكولمم يأ :نوبوبرم (كرادملا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاح) .ءارسإلا ةروس ف هليصفت مدقت امم كلذ ريغو ءابهذ افصلا انل لعحا :هلك يبلل اولاق ثيح

 (لمجلاا ةيشاح) .باذعلا لوزنب همكحو هؤاضق يأ : هللا رمأ ءاج اذإف

 ةيآلا هذه متحخ يف ةمكحلا :نولطبملا .نامزلل ريعتسا ناكم مسا وهو هللا رمأ ءيحب تقو يأ :كلانه

 ناميإلا ركذ كانهو «ءبسنأ لطابلاب هتلباقم ناكف «قحلا انه ركذ هنأ "نورفاكلا"ب ةروسلا متحو "نولطبملا"ب

 .ذئموي هروهظ رابتعاب "كلانه" :هلوقب نارسخلا ديق نيعي :رهظ يأ .بسنأ رفكلاب هتلباقم ناكف

 ءاضقلا نأل ؛ركذ امي لوأ امنإ يأ ؛"خلإ ءاضقلا رهظ يأ" :هلوقب هركذ يذلا ليوأتلل ليلعت :خإ نورساخ مهو

 نع ةرابع وه يذلا هللا رمأ ءيحب ىلع امهقيلعت حصي الف «لزألا يف لب كلذ لبق اممي موكحم نارسخلاو
 (لمجلا ةيشاح) .ءاضقلا



 رفاغلا ةروس "4 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 منغلاو رقبلاو :رهاظلاو ءانه ةصاخ لبإلا :ليق َمَعَنَأْلا كَل َلَعَج ىِذّلَأ ُهَّنأ

 فوصلاو ربولاو لسنلاو ٌردلا نم ُعِفَتَم اَهيِف َمُكَلَو () تروُلكأت ابو ان اوُبَكَرَتل

 ىَلَعَو َربلا يف اَهِيَلَعَو دالبلا ىلإ لاقثألا لمح يه كود يف ٌةَجاَح الع اوُعُلبملَو
 اوبكرتل هلوق ىلع فطع

 ”وغدب

 ىلع ةلادلا هّنلآ ِتنياَء ّىَأَف ءهتنيا مُكيِريَو © َبوُنَمَت رحبلا يف نفسلا كلفلا

 ىف أوُريِسَي ْمّلْقَأ .هثينأت نم رهشأ يأ ريكذتو «خيبوت ماهفتسا (2) َنوُركُت هتينادحو
 ىف اًراَثاَءَو هوَ َدَشَأَو يراك ازثك لتق قب َتيِذّلا ةَبقنَع ناك يك أورظَيَف ضَرَألآ

 1 نو مهنا ملف (2 َنوُبسكَي أوُناك ام مَتَع ْيَغَأ آَمف روصقو عناصم نم ِضْرألآ

 حرف ملعْلأ َنْم لسرلا يأ مهَدنِع اَمِب رافكلا يأ أوحرف تارهاظلا تازجعملا ٍِتَتَيَيْلاب

 .باذعلا يأ 2 َنوُءرَبَسَي هب أوُناَك ام مهب لزن ََقاَحَو هل نيركنم .ءكحضو ءازهتسا

 .اهلك ةيتآلا عفانملا اهيف دجوت ىلا يه اهنأل ؛رهاظلا وه لوقلا اذهو «لبإلا يف ماعنألا :ليق يأ :ةصاخ لبإلا ليق

 لمح هب دارملا لعل "نولمحت" :هلوقو .ةيضيعبت :ليقو ؛ةيئادتبا ”"نم"و «لامجإلا اذهل ليصفت "اهنم اوبكرتل" :هلوقو
 ةبسانملا نم كلفلا نيبو اهنيب عمجلا يفو ءبوكرلا نع هلصف يف 0 وهو «جداومحلا يف اهيلع نادلولاو ءاسنلا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .رحبلا نئافس تيم ىح «ةماتلا

 يغبني ال يعي :خيبوت ماهفتسا (يواصلا ةيشاح) .ةميظع ةيزم - ؛هلبق امع لمحلا درفأ :خلإ ربلا يف اهيلعو
 ركذملا نيب ةدماحلا ءامسألا يف ةقرفتلا نأل كلذو "هللا تايآ ةيأ" :لقي ملف يأ :خلإ ريكذتو .اهروهظل ركني نأ

 «فوذحم ىلع ةلحاد ةزمهلا :خإ اوريسي ملفأ (يواصلا ةيشاح) .اهمامإل برغأ "يأ" يف يهو «بيرغ ثنوملاو

 (يواصلا ةيشاح) .يراكنإ ماهفتسالاو ؛خلإ اوريسي ملف اوزجعأ :ريدقتلاو «هيلع ةفطاع ءافلاو
 يف ريمضلا :ليقو .نيحرم نيحرف يحولا نم اوؤاج امو تانيبلاب اوؤزهتسا :لاق هنأك :خلإ ءازهتسا حرف

 «مهمعز ىلع "املع" هامسو .باذع الو ثعب ال نأ وهو ءملعلا نم مهدنع ام. اوحرف ئعملاو رافكلل "مهدنع'

 احلا وطال َنوُملَعَي :لاق امك ءاهريبدتب مهتفرعمو ايندلا رومأب مهملع دارملا وأ «ةقيقحلا يف الهج ناك نإو

 اورغصو هوعفر هللا يحوب اوعمس اذإ اوناك مهفإف ؛ةفسالفلا ملع وأ (7:مورلا) 4(َنوُلِفاَغ ْمُه ٍةَرخآلا نع ْمهَو ايئدلا
 ؛نوبذهم موق نحن :لاقف !هيلإ ترجاه ول :هل ليقو :الكلع ىسومل عمس هنأ طارقس نعو .مهملع ىلإ ءايبنألا ملع

 (نيلامكلا ريسفت) .انبذهي نم ىلإ انل ةجاح الف
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 ثنا امج وكيلا 0- 0 ال 5 انباذع ةذش 3 م 53 امَلَق
0 

 لوزن تقو ناميإلا مهعفني ال نأ ممألا يف ع دك لقا نر ردع

 لك ف تورساحت مهو ا لكل مهارسحخ نيبت 2: نوري 100 [١ كلاكه َرَيحَو باذعلا

 كلذ
 ةيآ نوسمحو ثالث ةيكم تلصف ةروس

5 

 َتَلِصَف هربخ ترك .ًادتبم 5: ميِحّرلا نَمْحّرلا َنِم ليزعت .هب هدارك. ملعأ هللا 9 مح

 هتفصب "باتك" نم لاح 2 انا ظعاوملاو صصقلاو ماكحألاب تقي هت

 ل لا واوا ل ل حو طين برعلا مهو «كلذ لومهفي ا نوملعي "تلصق ف قلعتم م وَقُل

 هنأب عفتري نأ زوجيو «مدقم ربخ "مهعفني" ةلمحو ."ناك"ل امسا "مهفامإ" عفر زوجي :مهفاعإ مهعفني كي ملف
 هنأو ,«نوعرف عنصي ناك ام" :هلوق يف اققحم اذه كل مدقت دقو .نأشلا ريمض "ناك" يفو ,"مهعفني" لعاف

 ىعممب هنأل ؛عفنلا ىلع ال نوكلا ىلع يفنلا فرح لحدو «هيلإ تافتلالاب كيلعف ؛عزانتلا باب نم نوكي ال

 (لمجلا ةيشاح) .(" 5 :ميرم) ك/ِدَلَو ْنِم ذِحَتي نأ هَ ناك امه :هلوقك «"يغبني ال"و "حصي ال"

 ةنس اورذحا يأ «ريذحتلا ىلع ابوصنم نوكي نأ زوجيو «مهلبق نم ةنس ممي هللا نس يأ :لإ ردصملا ىلع هبصن
 «باذعلا مهتيؤر تقو يأ :نورفاكلا كلانه رسخو (لمجلا ةيشاح) .هدابع يف تلح دق ىلا نيبذكملا يف هللا

 (لمجلا ةيشاح) ."دوعسلا يبأ ريسفت" ءافنآ فلس امك «نامزلل ريعتسا دق ناكم مسا هنأ ىلع

 هنأكف «لوعفملا عم. ردصم وهو ؛"ميحرلا نمحرلا نم" :هلوقب هفصو ةركن وهو هب ءادتبالا غوسو يأ :خلإ أدتبم
 (لمجلا ةيشاح) .هيلإ راشأ امك «ربخلل تعن "هتايآ تلصف" :هلوقو .باتك ميحرلا نمحرلا نم لزنملا :ليق

 ةدماجلا يهو «ةئطوم لاح وهو :باتك نم لاح .تاروكذملا كلت ىلإ اهماسقنا رابتعاب تزيم يأ :تنيب

 (نيلامكلا ريسفت) .لاحلا يه ةفصب ةفوصوملا



 تلصف ةروس ؟(8 نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 أوُلاَقَو .لوبق عامس 2 َنوُعَمَسَي ال ْمُهَف َمهرَتَكأ ضرغأَ ايو ارق ةفص اًريِشَي

 ثبات َكِنِيبَو اَنِيِيِب ْنِمَو لقث َقَو انْناَذاَء َفَو هيلإ اًنوُعْدَت امم ٠ ةيطغأ ةككأ ىف انُبوُلَق يبلل

 و زوق ري 1
 لكُم رس َمَنِإ لق رد ىلع( 4 نولْمتع 5: نع ةامعأ نيدلا انو كال ؟م رم انأ امثإ لق .انني 2 ان كني اف يف فاالح

 ةملك ّليَوَو ُهوُرِفَفَتْساَو ةعاطلاو ناماإلاب ِهّيَلِإ أَوُميِقَعَسآَ ٌُدِحَوُهَلِإ ريُهَلِإ آَمَنأ َكلِإ حوُي
 ا

 2 نورفك ديكأتّحُه ةرجآلاب مهو ةوكَرلآ َنوُْؤُي ال َنيِذلا و َنيكِرْشُملْل باذع

 نم امإو «"هتايآ" نم امإو "باتك" نم امإ نيلاح انوكي نأو ,"انآرق"ل نيتعن انوكي نأ زوجي :اريذنو اريشب

 وه يأ ءرمضم ءادتبا ربخ ىلع وأ "باتك"ل تعنلا ىلع امهعفرب يلع نب ديز أرقو ."انآرق" يف يونملا ريمضلا

 ىلع فوطعم "اولاقو" :هلوقو ."تلصف" ىلع فوطعم :مهرثكأ ضرعأف (لمجلا ةيشاح) .ريذنو ريشب
 (نيلامكلا ريسفت) .ئعمو اظفل ءاطغك «نانك عمج :ةنكأ (لمجلا ةيشاح) ."ضرعأف'

 ؛ةياغلا ءادتبال "نم" :باجح كنيبو اننيب نمو (نيلامكلا ريسفت) .ممصلا انه هب دارملاو ؛هانعم لصأ اذه :لقث

 عيطتست الف ؛كتهج نم ئشان باجحلاو «كدنع امل لصوتلا عيطتسن الف ؛انتهج نم ئشان باجحلا نأ :ىيعملاو

 (يواصلا ةيشاح) .كتهج نمو انتهج نم عناملا دوجول ؛كعابتا مدع يف نوروذعم نحنف ءاندنع امل لصوتلا

 رشب ىنأل ؛امل لصأ ال ةلطاب باجحلا مكاوعد :لاق هنأك باجحلا نم اومعز امل در اذه :مكلثم رشب انأ امنإ لق

 مكنيبو يب نوكي بح «مكل ارياغم تسلف ؛مكعبطو مكلاح فرعأو «يعبطو يلاح نوفرعت ءمكسنج نم
 يذلا مكقلاح ديحوت ىلإ مكل عاد انأ لب ,عامسألاو لوقعلا هلبقت ال ءيش ىلإ مكل عادب تسلو «نيابتو باجح

 رشبلاو ءمكنم دحاو انأ لب «نجلاو كلملاك :«ىري ال امث رشب ريغ تسل يأ «ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا هيلع تماق

 امنإ لق" :"دوعسلا يبأ" يفو (بيطخلا ريسفت) .الصأ هنولوقت امل هجو الف .هرصبيو هعمسيو ءاضعب مهضعب ىري

 نوكي ىح مكل رياغم سنج نم تسل يأ «هنع باوجلل نيقلت "دحاو هلإ مكهلإ امنأ يلإ ىحوي مكلثم رشب انأ
 ظ ."ىلإ"ب هادعف "اوهجوت" نئيعم نمض :هيلإ اوميقتساف .باجح مكنيبو يب

 ام ىلع مدنلاو رافغتسالاب الإ متت ال ةماقتسالا نأ ىلإ ةراشإ هيفو «ةديقعلا ءوس نم هيلع متنأ امم يأ :هورفغتساو

 عنم صخ امنإ :ةاكزلا نوتؤي ال (يواصلا ةيشاح) .رانلا يف عوقولا هركي امك رفكلل دوعي نأ هركي ثيحب ءىضم

 هتابثو هتوق ىلع اليلد ناك «هللا ليبس يف ناسنإلا هلذب اذإف ءحورلا وخأ لاملا نأل ؛ةرحآلاب رفكلاب هنرقو ةاكزلا

 نوتبثي يأ (7 "65 :ةرقبلا) «حهسفنأ ْنِم ايتو هللا ِتاَضَوم َءاَحنْبا ُهِهلاَوْمَأ وقفل ا ٌلثَمَوأ» :ىلاعت لاق «نيدلا يف

 ِ .اهئادأ ىلع ضيضحتو «ةاكزلا عنم نم نينمؤملل ريذحتو فيوخت ةيآلا هذه يفف «مهسفنأ
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 بأ لف .عوطقم 9 ِنوُنْمَم ُرِيَغ ْرَجَأ ْمُهَل ٍتدَحلّصلآ ْاوُنِمَعَو أوُتَماَء َنيِذّلأ َّن
 نوف ىلوألا نيبو اهيهجوب اهنيب فلأ لاخدإو ءاهليهستو ةيناثلا ةزمحلا قيقحتب

 ُبَر َكِلاَذ ءاكرش اًداَدنأ هل َنوُلََجَتَو نينثالاو دحألا ِنْيَمْوَي ىف ِضْرَألا َقَلَح ىذا
 ءايلاب .هعاونأ فاالتحال ؛عمجو ملل ىوس ام وهو ماع عمج 2 َنيِلَعْلا كلام

 لصافلل ؛"يذلا" ةلص ىلع هفطع زوحي الو «فنأتسم َلَعَجَو .ءالقعلل ًابيلغت نونلاو
 عورضلاو عورزلاو هايملا ةرثكب ابيِف كَرَبَو 7-ب تيارا الاعب نق اف دق

 0 م ىف مئاهبلاو سانلل ااوق 31 ايف هسق رد

 نم مهسفنأ نورهطي ال نيعملاو ءسفنألا ةاكز يهو «هللا الإ هلإ ال :نولوقي ال نيذلا مه :امّذ سابع نبا لاقو -

 كانه نكي ملف ؟ةنيدملاب تضرف ةاكزلاو ةيكم ةيآلا نأب لكشي روهمجلا ريسفت ىلع :تلق نإف .ديحوتلاب كرشلا

 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا يضارم يف لاملا فرص دارملا نأ :باوجلاو .اهعنام مذي يح ةاكزلاب رمأ

 يذلاو «ةعبرأ انه ةيعبسلا تاءارقلا نإف ؛هتداعك لاحدإلا يأ "هكرتو" :لوقي نأ هيلع ناك :خلإ فلأ لاخدإو

 ضرألاو ءامسلا قل لبق روصتي ال مويلا نأل ؛امهرادقم يأ :نيموي يف (لمجلا ةيشاحإ .طقف ناتنث هترابع يف

 ةكئالملا رابتعال اقيقحت «تاعونصملا نهوت نع تاهبشلا عفدل اماكحإو ينأتلل اميلعت :"يناعملا نيع" فو .سمشلاو

 .لاهمإ الب لاحلا يف داجيإلا نكمأ نإو «رابخإلا دنع دابعللو ءراضحإلا دنع

 دوهيلا نأ :"تافصلاو ءامسألا" يف يقهيبلا هححصو مكاحلاو ريرج نبا جرحأ ءاعوفرم درو اذك :نينثالاو دحألا

 ."نينثالاو دحألا موي ضرألا هللا قلخ" :لاقف ءضرألاو تاوامسلا قلخ نع هتلأسف 2 يبلا تنأ

 ؟رثكأف ةثالث دارفأ هل نوكي نأ دب ال عمجلاو هللا ىوس ام لك ىلع قدصي سنج مسا هنإ :لاقي امع باوج :خلإ عمجو

 صاخ عمجلا اذه نأ :هلصحم «لاؤس ىلإ ةراشإ :نونلاو ءايلاب (لمجلا ةيشاح) .هعاونأ ددعت غوسملا نأب باحأف

 يأ «فوذحم ىلع فطع وأ يأ :فنأتسم (لمجلا ةيشاح) ."خلإ ابيلغت" :هلوقب باحأف «لقاع ريغ هبلاغ ملاعلاو «ءالقعلاب

 (بيطخلا ريسفت) ."نورفكتل" ىلع فوطعم هنإف ؛"نولعحتو" :ىلاعت هلوق وهو :يبنجألا لصافلل .لعجو اهقلح
 افأ مهوتل ءاهتحت نم يساور امل لعج ول ىلاعت هنأب بيجأ ؟"اهقوف نم" :هلوق يف ةدئافلا ام :ليق نإف :اهقوف نم'

 لابجلاو ضرألا نأ هنيعب ناسنإلا ىريل ؛اهقوف لاقثلا لابحلا هذه لعج ىلاعت هنكلو «لوزنلا نع اهتكسمأ ىلا

 (لمجلا ةيشاح) .راتخملا رداقلا هللا الإ وه امو ءظفاحو كسمم ىلإ ةرقتفم لاقثلا



 تلصف ةروس "هو نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 لع و ءاعبرألاو ءاثالثلا موي يف هعم ركذ امو لعجلا يأ م اّيأ ٍةَعَبْرَأ

 قلخ نع © َنيِلبآَّسلِل صقنت الو ديزت ال ءاوتسا ةعبرألا توتسا يأ ءردصملا

 ِضَرَأَلِلَو اه َلاَقَف عفترم راخب ُّناَحُد َىِهَو ِءاَمَسلآ ىلإ دصق ّئَوَتَسَأ َمُث .اهيف اع ضرألا

 ف دادغب ىلإ ةرصبلا نم ترس :لوقت ءردقم فاضم هيفف ءامهركذ قباسلا نيمويلا دعب ناموي يهو :مايأ ةعبرأ

 تناكل ؛هرهاظ ىلع يرحأ ول هنأل ؛ركذ امم. هلوأ امنإو ءرشع سمخ ةمتت يف يأ ءرشع سمح يف ةفوكلاو ؛ةرشع
 ,ةينامث ريصت تاوامسلا امهيف قولخملا نيقحاللا نيمويلا عم يهو «ةتس نيقباسلا نيمويلا عم ةعبرألا مايألا كلت

 "هعم يذلاو" :هلوقو .لابحلا لعج نيعي :لعجلا يأ (نيلامكلا ريسفت) .ةنسلاو نآرقلا هب تقطن ام فالح كلذو

 :كلوقك «مايأ ةعبرأ ةمنت يف "مايأ ةعبرأ يف" :هلوق ىلع "يواضيبلا يف"و .ةيآلا لصاح وه يذلا تاوقألا ريدقت وهو
 رخآ سمح فو روكذملا رشعلا يف يأ «ةرشع سمخ يف ةفوكلا ىلإو ءرشع يف دادغب ىلإ ةرصبلا نم ترس
 ريدقتو «لوألا يف لابجلا قلخل ماللا دميو ةثلثملا حتفي دقو ءءاملع نزو ىلع ةئلثملا مضب :خإ ءاثالثلا موي يف

 قلخ نع نيلئاسلل :صقنت الو ديزت ال (نيلامكلا ريسفت) .روكذملا ثيدحلا يف حرص امك «يناثلا يف تاوقألا

 رصحلا اذه :هريدقت فوذحم قلعتم هنإ :يرشخمزلا لاقو ."ءاوس"ب اقلعتم ماللا لعج هنأ همالك رهاظ «ضرألا

 (نيلامكلا ريسفت) .ضرألا قلخ ةدم نع نيلئاسلل
 َكلَذ َدْعَب َضْرَأْلاَوإ» :ىلاعت هلوقو .ضرألا قلخ نع ءامسلا قل ريخأت ىلع لدي :ءامسلا ىلإ ىوتسا مث
 نبا نع لقنو ,«فنصملا هعبتو «ىلوألا وه يرشخمزلا هراتخا يذلاف .هسكع ىلع (*.:تاعزانلا)4اَهاَحَد

 نأب (70:تاعزانلا) اَهاَحَد َكلَذ َدْعَب َضْرَأْلاَوإ :ىلاعت هلوق نع ءالؤه باجأو «نيرسفملا رثكأو امو سابع
 نبا نع كلذ اوورو «هيلع ةمدقتم اهدوجو لصأ ناك نإو ءءامسلا قلخ نع اهطسب يأ اهوحد رأت دارملا

 ريدقتو «لابحلا قلخ نع ءامسلا قلخ رخأت ىلع لدي ةروسلا هذه يف ام نأ كلذ ىلع درو املو .مُض سابع
 قلخ ىلع مدقم اهيف ام عيمجو ضرألا قلخ نأ ىلع لدت ةرقبلا ةيآ اذكو «نيترم. وحدلا نع رخأتملا تاوقألا

 هذه يف لابحلا قلخ لمحي :هنع يصفتلا ف اولاق ءوحدلا دعب الإ نوكي ال ضرألا يف ءايشألا عيمج قلخو ءءامسلا

 .اهوصأو اقدام قلخ ىلع تاوقألاو «ةيآلا

 ل .ةيبترلا ةيدعبلا ىلع "كلذ دعب" :هلوق يف دعبلا لمحي دقو .ريدقتلا ىلع قلخلا لمح نم مهنمو

 اهلكو .ءامسلا فرعت دعب ضرألا يأ «ةينامز ةيدعبلاو ءردقم. قلعتم "كلذ دعب" :هلوق نأ ىلع افنأتسم "اهاحد"

 ىلع ضرألا قل ٌمدقت فلسلا رثكأ نعو «عوفرملا ثيدحلا يف تبث امل ؛هيلإ اورطضا نكلو افلكت ناك نإو
 "مث" همالك لمحو «يواضيبلا هراتحاو ءضرألا ىلع ءامسلا قلح مدقت :يدسلاو ةداتقو لتاقم نع لقن «ءامسلا

 رهاظ ضراعت :دبعلا اذه لاق .يتترلا يحارتلا ىلع ةرقبلا يفو ةروسلا هذه يف "ءامسلا ىلإ ىوتسا مث" :هلوق يف

 - نع يور اذكو مكاحلا هححصو هجيرخت قبس امك- عوفرملا يف تبث اذإو ءامهدحأ ليوأت نم دب الف «نيتيآلا



 تلصف ةروس "ه؟ نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ارم ٍِع ع . . توك 3 م

 ٌنُهبْصَقَف .هتلزنم امهاطخل اتلزن وأ لقاعلا ركذملا بيلغت هيف :2: َنيِعِباَط انيف نكاَيت
 ٍتاَونَمْس عّبس اهرّيص يأ ؛هيلإ ةليالا عمجلا نئعم ُْق اهنأل ؟ءانيتفلا ىلإ عج ري ريمضلا

 كلذلو .مدآ قلخ اهيفو ءهنم ةعاس رخآ يف اهنم غرف «ةعمجلاو سيمخل | ِنْيَمَوَي ىف

 00 مايأ ةتس يف ضرألاو تاومسلا قلخ تايآ انه ام قفاوو «"ءاوس" انه :لقي م

 تاليوأتلا ىدحإب (*.0:تاعزانلا) ؛اَهاَحَد َكلَذ َدْعَب ضْرَأْلاَوم :هلوق ليوأت نيعت -دهاحجمبو سابع نبا -

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ عم :لاق "كلذ دعب" :هلوق يف سابع نبا نع متاح يبأ نبا جرحأو .ةروكذملا
 هيلع اعنتمي ملف امفوكي نأ دارأ هنأ :امههاثتماو نايتإلاب ضرألاو ءامسلا رمأ نيعمو :خلإ اهرك وأ اعوط ايتنا

 عم ضرألا ركذ امنإو ,عاطملا رمألا لعف هيلع دروأ اذإ عيطملا رومألاك كلذ يف اتناكف ءامهدارأ امك اتدحوو

 مث ؛ةوحدم ريغ الوأ ضرألا مرج قلخ دق هنأل ؛نيمويب ءامسلا لبق ةقولخم ضرألاو «نايتإلاب رمألا يف ءامسلا

 ام ىلع ايتثا :نعملا نإف ؛(7.:تاعزانلا) ِياَهاَحَد َكلَذ َدْعَب َضْرَأْلاَوه :لاق امك ءامسلا قلخ دعب اهاحد
 .مهل افقس ةببقم ءامس اي ئاو «كلهأل اداهمو ارارق كسور اييوقا «فصولاو لكشلا نم «هيلع ايتأت نأ يغبني

 .امهيف هتردق ريثأت نايبل ؛"اهرك وأ اعوط" :هلوقو .ايضرم هلمع ىتأ :لوقت امك عقاولا لوصحلا :نايتإلا نيعمو
 وأ اعوط هنلعفتلو «تيبأ وأ تئش ءاذه نلعفتل :كدي تحت نمل لوقت امك لاحم هتردق ريثأت نم امهعانتما نإو

 لقعي ال امم تناك نإو ءامسلاو ضرألا نإف :لإ بيلغت .نيتهركم وأ نيتعئاط نيعمب لاحلا ىلع هباصتناو .اهرك

 (نيلامكلا ريسفت) .سنإلاو نحللاو ةكئالملا نم لقعي نم امهيف نكلو
 عبس هئاضقب "نهريص" ئيعم نمض هنأل ؛"نهاضق"ل ناث لوعفم "عبس" نأ ىلإ راشأ :تاوامم' عبس اهريص يأ

 (لمجلا ةيشاح) .ةدودعم نهاضق يأ 2 "نهاضق' لوعفم نم لاحلا ىلع ابوصنم نوكي نأ زوجيو «تاوامس

 يف ملسم نع درو اذك :مدآ قلخ اهيفو (نيلامكلا ريسفت) .ةعمجلاو سيمخلا موي يف ءامسلا قلخف يأ :نيموي يف
 (نيلامكلا ريسفت) .ليللا ىلإ رصعلا نيب اميف اهنم ةعاس رخآو «ةعمجلا موي نم رصعلا دعب مدآ قلخ هنأ :ثيدح

 «نينثالاو دحألا موي ضرألا قلخ ىلاعت هللا نإ :رثألا لهأ لاق اذكه :"بيطخلا" يف هليصفتو :خ! لقي مل كلذلو

 يف غرفو «ةعمجلاو سيمخلا موي يف اهيف امو تاوامسلا قلخخو «ءاعبرألاو ءاثالثلا موي ضرألا يف ام رئاس قلجخو
 :انه لقي : كلذلو ؛ةمايقلا اهيف موقت ىلا ةعاسلا يهو لنلع مدآ اهيف قلخف «(ةعمجلا موي نم ةعاس رخآ

 .مايأ ةتس يف ضرألاو تاوامسلا قلخ تايآ اذه قفاوو ,"ءاوس"



 تلصف ةروس مهم نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ءاميقلا انيَرَو ةدايعلاو. ةعاطلا نم" اهيف" نمي زمأ يذل اقرأ راقش لك ىف ايحوأز
 2 نع اهانظفح يأ .ردقملا هلعفب بوصنم 000 موجنب َحيِبَصَمِب ايدل

 يأأ وضَرعأ نإ .هقلخب : مِيِلَعْلا هكلم يف زيزَعلا ٌريِدقت هن ٌكِلاَذ بهشلاب عمسلا نيطايشلا

 ةدفاش لل ندم مكتقرح ردن لق نايبلا اذه دعب نامبإلا نع ةكم رافك

 هيد ا ٌلُسْؤلَآ ُمِهيَداَج ْذِإ .مهكلهأ يذلا لثم مككلهي اباذع يأ 9 َدوُمْتَو

 يف كالهإلاو ,تأيس امك اورفكف مهنع نيربدمو ,مهيلع نيلبقم يأ َمهَلَع بو
 هي ميزان كيقم لونا انو اسواق لآ لإ اذ ُدبَعَت ل نأب يأ نأ طقف هنمز

 اوفوح اورو لا تاع لب هز ةرريك و

 ا ندأل "اهرمأ" يف ةفاضإلاو «هتقيقح ىلع يحولاو ,يهنلا لباقم رمألاب دارملا نأ ىلإ ريشي :اهيف نم هب رمأ

 "انيزو" :هلوق ىلع فوطعم ردقم لعفل قلطم لوعفم هنأ نعي :ردقملا هلعفب (نيلامكلا ريسفت) .اهيف نم رمأ يأ
 .هب متئح او مكب نمؤن ال انإف ؛ةكئالم. متسلو رشب متتنأ 0 هانعم :نورفاك هب متلسرأ امج (نيلامكلا ريسفت)

 ْمكلوُسَر نإإ» :نوعرف لاق امك مكمت هيفو ؛لسرلا مالك ىلع وه امنإو ؛لاسرإلاب رارقإي سيل "هب متلسرأ" :هلوقو
 باطخ (4١:تلصف) 4نوُرفاك هب ْمُتلسْرَأ اَمب اًنإَفل :مهوقو (؟17:ءارعشلا) يَنوُجَمَل مكي لسُرأ يذلا
 ناكو - ةعيبر نب ةبتع اوثعب اشيرق نأ يور .محب ناميإلا ىلإ اوعد ني يذلا ءايبنألا رئاسلو حلاصو دوه مهنم

 أرق مث .هباحأ الإ ائيش لأسي ملف ؛ رطل رد الالهي اج ردي كلا نرد لكل اثيدح مهنسحأ
 بثوو «هيف ىلع كسمأو ءمحرلاب هدشانف (7١:تلصف) دوُمْنَو داَغ ةقعاص لثمإ## هلوق ىلإ ةروسلا اةتنع
 «رعاشب الو رحاسب وه ام هللا وف ءرعشلاو رحسلا تفرع دقل :لاقو «هب مهربخأف «باذعلا مهيلع بصي نأ ةفاخم

 هللاو كلذ :نوعظم نبا نامثع لاقف «هباوج ىلإ دتهأ ملو ءال :لاقف ءةملك هنم تمهف امأ ءتأبص دقل :اولاقف

 (كرادملا ريسفت) .دومتو داع ةقعاص نم ركذ ام نيب مث «نيملاعلا بر نم هنأ ملعتل

 نم ةفئاط لك صخي ام تاياكح يف عورش اذهو ءاهيف اولعتساو ءاهلهأ ىلع اومظعت يأ :خإ اوربكتساف داع امأف
 نع باذعلا عفد ىلع ردقن نحنف يأ :ةوق انم دشأ (يواصلا ةيشاح) .مهرفك يف لامجإلا دعب ءباذعلاو حئابقلا
 (يواصلا ةيشاح) .اعارذ نيتس ناك مهرصقأو «عارذ ةئام ناك مهلوطأ نإ :امُيُذ سابع نبا لاق ءانتوقب انسفنأ
 مهنأ كلذو .انتوق لضفب انسفنأ نم باذعلا عفد ىلع ردقن نحن :اولاقو ,باذعلاب مهددهت نيح مهماسجأب اورتغا :ةوق

 (ارصتخم لمجلا ةيشاح) .ميظع قلحو «لاوط ماسجأ يوذ اوناك
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 تلصف ةروس ؟ ه نورشعلاو عبارلا ءزجللا

 اوثاكو وق متم ُدَسأَوم مُهَقَلَح ىلا ا اوملعي أدر لو ءاشي ثيح اهلعجبي

 تونعلا ةديدق ةدرابارَعَّرَم عنز َحِيبلَع اتلَسْرَأَف © ترودحج ا اِتَياَعب

 0 ل تكي اهوكسو ءاحلا رسكب ٍاَسح ما ىف رطم الب

 هعنك. () َنوُرَصنُي ال َّمُهَو ليسا 3 ةّرجآلا ُباَّذَعَلَو يدل ةويَحْلا ىف لذلا ىَرِخ

 رفكلا اوراتخا ْىَمَعْلا اوُيَحَتْساَف ىدهلا قيرط مه نيب َمُهَتْيَدَهَف ُدوُمَت 2 .مهنع

 252غ*ش 2 نويديكي اوثك امن قوما ة ٍنوُطَأ باَذَعْلا هَقِعَص ْمُجبَدَحَأَف ئَدْهَأ ىَلَع
 نامبإلا ي

 جرافلا ىلع ناكف قافتلا ءال ومن لمأت مدحت ريشي نع هريطو 15 دج هد صفت لانكا نت اذه :خإ اوري ملوأ

 بطوحخ «هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ةضرتعم ةلمج :خلإ اوري مل وأ ."خلإ اوري مل وأ" :ىلاعت لاق :هتداعك لوقي نأ

 .ةعينشلا مهتلاقم نم بيجعتلل دي يبا امم
 ؛ةوقلاب مهدارفنا ءاعدا يف ؛,مهبيذكت يف غلبأ اذه نأل ؛"ضرألاو تاوامسلا قلخ" :لقي مل :خإ مهقلخ يذلا

 :نودحجي انتايأب اوناكو (لمحلا ةيشاح) .مهنم ةوق دشأ مهقلاخ نأ ةرورضلابف «نيقولخم اوناك ثيح مهفإف
 مهتملك ىلع درلل ؛!ضارتعا امهنيب امو ءكلذك "ةوق انم دشأ نم اولاقو" نأ امك "وربكتساف' ىلع فطع

 هنيمضتل ؛ءابلاب هتيدعتو "دوعسلا يبأ ريسفت" .قح امنأ نوملعي مهو افوركني يأ "فوذحم" :هلوقو .ءاعنشلا

 (لمجلا ةيشاح) ."نورفكي" نيعم
 (يواصلا ةيشاح) .امهنيب عمج رسفملاو ؛:ةدشب تيوصتلا وهو ريرصلا نع وأ «دربلا وهو رصلا نم :ارصرص
 مؤشلا نم :تاموؤشم .بعصك تعن هنأ ىلع وأ «لوألا فيفخت هنأ ىلع ريثك نباو عفانو ورمع يبأل يأ :اهفوكسو

 هب فصو دقو «بذعملل فصو اضيأ ةقيقحلا ف وهو (بيطنخلا ريسفت) .ةناهإ دشأ يأ :ىزخأ .نميلا دض وه

 .ةيناثلا ةفئاطلا لاوحأ ركذ يف عورش :خلإ دومت امأو .هببسب يرخلا لوصحل ؛يزاحملا دانسإلا ىلع باذعلا

 (يواصلا ةيشاح) .لذلاو ةناهإلا يف عقوملا :نيهملاو .ناميإلا :ىدهملاو
 اهيلع بترت ءاوس «بولطملا ىلإ لصوي ام ىلع ةلالدلا نع ةرابع انه ةيادحلا نأ ىلإ ةراشإ :ىدهلا قيرط مهل انيب

 لاقو .مهيصاعمو مهكرش وهو «,مهبسكب يأ :نوبسكي اوناك امب ."نايبلا حور" يف حرص امك ءال مأ ءادتهالا

 مث «نيدتهم اوراصف ؛مهيف ءادتهالا قلخ لمتحيو ءانيب امك نييبتلا ةيادهلا نم ركذ ام لمتحي :روصنم وبأ خيشلا

 ءادتهالا لعف قلخو قيفوتلاو نايبلا ئعمب نوكي قلاخلا ىلإ فاضملا ىدهحلا نأل ؛ةقانلا اورقعو «ءكلذ دعب اورفك

 (كرادملا ريسفت) .ريغ ال نايبلا نيعمب نوكي قلخلا ىلإ فاضملا ىدملا امأف



 تلصف ةروس ؟هه نورشعلاو عبارلا ءزجللا

 0 سر 0 َُس جد يذلا ساد

 8 َدَعَأ ةزمه حتفو نيشلا مضو ةحوتفملا

 2و َنوُلَمْعَي أون اَمب مُهُدوُلَجَو حهرصَت

 ابيجعتو اخيبوت يأ

 عم د وو ةدئاز ام اذإ

 0 دولخا 205 نق :ليق (2 َنوُعَجَرُت ِهْيَلإوْقَرَم وأ ْمكَفَلَح َوَهَو

 ْىَح .نوقاسي 29 َنوُْعَروُي مُهَف راثلآ  9خح ١

 هقطن دارأ يأ ءَىس لك قطنأ ىِذَلآ هلل 0 اولاَق ع مَتدِهَس مل ْمِهِدوُلُجِ أوُلاَقَو

 وهو :هلوق يأ

 .فالآ ةعبرأ اوناكو «حلاص 3 يأ "اونمآ نيذلا" :هلوقو .دومثب تلزن ىلا ةقعاصلا كلت نم يأ :اهنم انيجنو

 نما ىف لك ممي دارملا :هللا ءادعأ ."هللا ءادعأ" ةزمه عفرو لوهجملا ةنز ىلع ةيثحتلا :ءايلاب (لمجلا ةيشاح)

 هنع ربع امنإو ءباسحلا فقوم هب دارملا "رانلا ىلإ" :هلوقو .هرخآ ىلإ نامزلا لوأ نم ءاقلطم رانلا يف دولخلا لهأ
 (يواصلا ةيشاح) .مهرشح ةبقاع اهنأل ؛رانلاب

 قاسي :دارملا نإف ؛رسفملا هلاق ام يفاني الو ءاوعمتجي ىح مهرخآ ىلع مهوأ سبحب يواضيبلا هرسفو :نوقاسي
 (يواصلا ةيشاح) .مدق فلأ مدقلا ىلع نوكي ح ؛ماحدزالاو عامتحالا لصحيف ؛مهلوأ قحليل ؛مهرخآ

 دهشتف ءاهيف قطنلاو ةردقلاو مفلا قلخي قلخي ىلاعت هللا نأ :اهوأ «لاوقأ ةثالث ةداهشلا هذه ةيفيك يف :لإ مهيلع دهش

 كلت ىلع ةلادلا فورحلاو «تاوصألا ءاضعألا كلت يف قلخي ىلاعت هنأ :اهيناث .هفرعي ام ىلع لجرلا دهشي امك

 كلتو «ناسنإلا كلذ نم لامعألا كلت رودص ىلع لدت لاوحأ ءاضعألا كلت ف رهظي نأ :اهثلاث .ىناعملا

 (لمجلا ةيشاح) .هثودح ىلع هلاوحأ تاريغتب دهشي ملاعلا :لاقي امك «تاداهش ىمست تارامألا

 جورفلا صوصخ دولجلاب دارملا :ليقو .صاخلا ىلع ماعلا فطع نم نوكيف «حراوجلا قلطم امب دارملا :مهدولجو

 نايتإ ىلع ديدشلا ديعولا اهيف ةيآلاف ذئتيحو ءانزلا ةداهش يف اذه نوكيو «ةيانكلا باب نم دولجلاب اهنع ريبعتلا نوكيو
 تسيل اهفوكل ؛بيرغلا رمألا اذه نم بجعتو خيبوت لاؤس :انيلع متدهش مل (يواصلا ةيشاح) .لوألا برقألاو ءانزلا

 ءاًمداهش اوبرغتسا كلذلف ؛مهيلع نآلا دهشت فيكف «يصاعملا ىلع مهل ةدعاسم ايندلا يف تناك اهنوكلو «قطني ام

 (لمجلا ةيشاح) .ةروكذملا ةداهشلا وهو ءاهنم ءالقعلا نم ردصي ام رودصل ؛ءالقعلا باطخ ةغيصب اهوبطاخو

 .ناويح لك قاطنإ ىلع ردق يذلا هللا ةردق نم بجعب سيل انقطن نأ :نيعملو .ناويحلا نم يأ :ءيش لك قطنأ

 .هئازج ىلإ مكعوجرو مكتداعإ ىلعو «ةرم لوأ مكئاشنإ ىلع رداق وهو يأ '"خلإ ةرم لوأ مكقلخ وهو" :هلوق
 :ليقف "مكقلح وهو" :ىلاعت هلوق يف فلتحا يأ [مهنم ردص امع اراذتعاو اباوج] :خل! نم وه :ليق (كرادملا ريسفت)

 .هللا مالك مالكلا اذه دعب يذلا لثم يأ "هدعب يذلاك" :هلوقو .ىلاعت هللا مالك نم وه :ليقو «دولحلا مالك نم وه



 تلصف ةروس ” نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ىلع رداقلا نأب هلبق ام بيرقت هعقومو ,هدعب يذلاك ىلاعت هللا مالك نم وه :ليقو
 بيرف :ةحخحسن قو

 .مكئاضعأو مكدولج قاطنإ ىلع ٌرداق ءايحأ توملا دعب مكتداعإو ءادتبا مكئاشنإ

 ْمُكَرَصَتبَأ آلَ زعم وكيَلَع َدَبْسَي نأ نم شحاوفلا مكباكترا دنع ْن و

 اريثك ْمَلْعَي ال هلآ نأ مكر اتتسا دنع َرّشنَنَظ نكدلَو ثعبلاب اونقوت مل مكنأل َمُكْدوُلُج اّلَو

 ربخلاو «لدبلا تعن دْمّيَرِب مُّثنتَظ ىذا هنم لدب كدَظ أدتبم 2ٌكلَذَو 2 َنوُلَمَعَت امي

 ٌرانلاف باذعلا ىلع أوريَصَي نإف 2 -يربيسللا م مُثَحَبَصَأَف مككلهأ يأ ندر

 21 نييتعملا نم همهاَمَف انضرلا أ ,ىبتعلا اوبلطي اوُبيَعَتْسِي نإو منغ لزنم ىَوتَم

 ايندلا رمأ نم َمِهِدَيَأ َنْيَب ام مه أوُكيَرف نيطايشلا ع نم ءآَتَرف مط انببس اَكْضَمَقَو .نييضرملا

 5*5 باسح الو ثعب ال :مهلوقب ةرخآلا رمأ نم +ُوَملَ اَمَو تاوهشلا عابتاو

 وهو :اريثك ملعي ال .هللا مالك نم هنأ عقوم يأ :هعقومو ."نورتست متنك امو" :هلوق وهو يأ :هدعب يذلاك

 ةثالث لحدف «ةبعكلا راتسأب ارتتسم تنك :لاق دوعسم نبا نع يور (بيطخلا ريسفت) .مكلامعأ نم تايفخلا

 عمسي هللا نورتأ :مهدحأ لاقف ,مهيولق هقف ليلق ,مهوطب محش ريثك «يفقثو نايشرق وأ ءيشرقو نايفقث :رفن

 كلذ تركذف ءانيفحأ اذإ عمسي وهف انرهج اذإ عمسي ناك :لاقو ءانرهج نإ عمسي :رخآلا لاقف ؟لوقن ام

 (بيطخلا ريسفت) .ةيآلا ”نورتتست متنك امو" :ىلاعت هللا لزنأف ع هللا لوسرل

 ريخلاو ناسحإلاو ةمحرلا لجو زع هللاب نمؤملا دبعلا نظي نأ :نسحلاف «حيبقو نسح :نامسق نظلا نأ ملعا :مكنظ

 (يواصلا ةيشاح) .هلاعفأ وأ هتافص وأ هتاذ يف اصقن هللاب نظي نأ :حيبقلاو .يب يدبع نظ دنع انأ :ثيدحلا يفف.

 فيكف ءال وأ اوربص مهل ىوأم رانلا نإ :تلق نإ :خلإ اوربصي نإف .مككلهأ يذلا وه نظلا كلذ نعي :مككلهأ

 فذح امتإو ءمهل ىوثم رانلاف اوربصي ال وأ اوربصي نإف :ريدقتلاو ءافذح ةيآلا يف نأب بيحأو ؟ربصلاب دييقتلا

 (يواصلا ةيشاح) .ىلوألاب همدع عم مهل يهف ءربصلا ىلع مهل ىوثم رانلا تناك اذإ هنأل ؛هب ملعلل لباقملا

 حصف «شيرق رافكل يأ :مهل انضيقو (نايبلا حور) .هيف مه ام اعزج ؛هنوبحي ام ىلإ عوجرلا وهو :ىبتعلا اوبلطي
 :هلوق وهو «قايسلا لصأل عوجر وهو «هريغ هكلس امم نسحأ وهو «يدامعلا هكلس ام اذه «"ممأ يف" :هلوق

 (لمجلا ةيشاح) ."خلإ مهل انضيقو" :هلوقب انه هببس نيب «قبس اميف مهرفك نيب ام دعبف "خلإ مهرثكأ ضرعأف"



 تلصف ةروس ؟ هذ نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 ني تكلهَتَلَح َدَقِرَمُأ ةلمج ىف 4مّتَهَج َنألْمَألل وهو باذعلاب ُلَوَقَلآ ُمِهيَلَع َقَحَو

 ال هك يبنلا ةءارق دنع أوُرفك َنيِّلأ َلاَقَو 50 نيريبخا اوثاك مه نر مهلَبق

 ريع هتءارق نمز يف اوحيصو «هوحنو طغللاب اولا هيف وَكْلآَو نا ا اذن أوُعَمَسَت
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 َباَذَع أورَفك َنيِذْلا ّنَقيِذُتَلَ :مهيف ىلاعت هللا لاق .ةءارقلا نع تكسيف 59 َنوُبلغت

 يأ َكِلَذ.مهلمع ءارج حبقأ يأ مج يم أوُناك ىذّل اوم مُكييِرِجَتَلَو [اديدح

 كاَلآ اواو املادبإو «ةيناثلا ة هرجملا نيفحتب هللا ٍءاآَدَعأ ٌءاَرَج ءازجلا ًاوسأو ديدشلا باذعلا

 اهنم لاقتنا ال «ةماقإ 57 دلل ْاَد ايف >5 كلذ نع هب ربخملا ءازجلا نايب فطع

 َلاَقَو 29 َنوُدَحَم نآرقلا اَمِتَياَكِب أوُتاك اي رّدقملا هلعفب ردصملا ىلع بوصنم ْءآَرَج
 0 دورت يأ“

 «ليباقو ضيلبإ يأ ِسنِإلاَو نأ َنِم انالَضُأ ِنْيَدَلَ انِرَأ آب َِبَر رانلا يف أورفح نينا

 ىععم وغللاك وهو :"لمجلا" يفو ."حارصلا" يف اذك «ةبلحلاو توصلا :نيتحتفب طغل :طغللاب اوتئا

 (نيلامكلا ريسفت) .هطسوأو هلوأ يف فاضملا ريدقت نم دب الف «مههامعأ ءوسأ ءازج وأ :مهلمع ءازج حبقأ

 نم الدب نوكي نأ حصيو ءاميارعإ يف هجوأ دحأ اذه :نايب فطع .رانلا وه يأ فوذحم أدتبم ربح :رانلا

 ' حصيو .رانلا كلذ :ريدقتلا ريصي هنأل ؛حصي ال انهو .هلحم هنم لدبمللا لولح حصي لدبلا نأب درو ."ءازح"

 (يواصلا ةيشاحإ .فوذحم 0 نأ حصيو ؛هربخ "دلخلا راد اهيف مهل"و ءأدتبم نوكي

 رادلا نيعت تنأو ءرورسلا راد رادلا هذه يف كل :لوقت امك «دلخلا راد اهسفن يف رانلا يأ :دلخلا راد اهيف مه

 اماقتنا امهسدن "انمادقأ تحت امهلعحن" :ىلاعت هلوق ىلع :"يواضيبلا" فو :رانلا يف (كرادملا ريسفت) .اهنيعب

 يحج :نيبرض ىلع ناطيشلا نأل :سنإلاو نجلا نم .هريغو را يبأ"و "نايبلا حور" يف اذكهو .امهنم

 يذلا» :ىلاعت لاقو ١1١(« 7 :ماعنألا) ّنحْلاَو سلا َنيطاَيَش ودع يب ل لكل اَنْلَعَح َكلَذَكإ» :ىلاعت لاق «يسنإو

 ؛هاحخأ لتق يذلا مدآ نب ليباقو سيلبإ امه :ليقو «(5-ه :سانلا) يِسانلاَو ةّنجْلا نم ساّنلا روُدّص يف ُسوُسسَوُي

 (لمخلا ةيشاخ .ةيصخلا انس امهف 4لواق ةعلم  قحن رغب لخقلاو «سيلب] ةنس رفكلا نآل



 تلصف ةروس ؟همب نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 ّنِإ .انم ًاباذع ّدشأ يأ جو َنيِلَفْسَأْلا َنِم ائوُكَيِل رانلا يف ائماَدَقَأ تك اَمهلَعَت
 وسر ويتم س- 1 8 <” م يل وياص العا . م 7_0

 ٌُمِهِيَلَع ُلّرَتَتَت مهيلع بحو امث هريغو ديحوتلا ىلع اوُمَقَتَسآ مك هلآ اُبَر أوُلاَق يذل

 ام ىلع اوُنَرْحَت اَلَو هدعب امو توملا نم ْاوُفاَحَت ال نأب نأ توملا دنع ُدَكِبلَمْلا

 هه ١ توُدَعوُت شك ىآ ِةنخا أوُرِْو هيف مكفلخن نحنف ىدلوو لهأ نم متفلخ

 اهيف مكعم نوكن يأ زل ىو هيف يكافح يأ اَيَْدلَأ ةوّيَحْلا ىف ْمُكْواَيِلَوأ نحن
0 

 .كلوب () َنوُعّدَت ام اًهيِف ّمُكَلَو ف ىهتشن ام اًهيِف ّمُكَلَو ةنجلا اولخدت يح ٠ ها رجلا تك ناي 0 02 01 1 1 - 0
 بلطلا نيعمج ءاعدلا نم

 1 ل .هللا يأ (2) محد ٍروُفَغ نم ار "لعج" ب بوصنم 0 اقزر و
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 .لفسألا كردلا يف مهنوك نع ةيانك وه وأ ءانبولق يفتشتف ءانم اباذع دشأ نانوكيف «ةقيقح امإ :انمادقأ تحت

 يف عورش :خلإ اولاق نيذلا نإ .اهقوف وه نمم دشأ لفسألا ةقرفلا باذع نأل :انم اباذع دشأ يأ (يواصلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .هتينادحوب ارارقإو «هتيبوبرب افارتعا هللا انبر :اولاق :ئيعملاو .نيرفاكلا ديعو نايب رثإ نينمؤملا لاح نايب

 رمع لاق .تامملا ىلإ كلذ ىلع اومادو «تايهنملا اوبنتحاو تارومأملا اولعف نأب ءانطابو ارهاظ يأ :اوماقتسا مث

 :ان سابع نبا لاق ."بلعثلا ناغوز غوزت الو «يهنلاو رمألا ىلع ميقتست نأ ةماقتسالا" :هو باطنلا نب

 .ه#د قيدصلا ركب يبأ يف ةيآلا هذه تلزن

 حرشي امي مهيتأت ءلاوحألا نم مهل ضرعي اميف مهتايح يف وأ «ربقلا نم جورخلا دنع وأ يأ :توملا دنع

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيردصم "نأ" نأ ديري :نأب (يواضيبلا ريسفت) .نزحلاو فونلا مهنع عفديو ,مهرودص
 فونخملاف [(نيلامكلا ريسفت) .مكل اهرفغأ ينإف مكبونذ ىلع اونزحت ال ءاطع نعو] :متفلخ ام ىلع اونرحت الو

 بتك هللا نأ ئعملاو ءراض 0 وأ عفان تاوف نم هعوقول قحلي مغ نزحلاو ؛هورككملا عقوتل ناسنإلا قحلي مغ

 (كرادملا ريسفت) .هوقوذت ملف مغ لك نم نمألا مكل
 مالك نم نوكي نأ لمتحيو .مهالومو نينمؤملا يلو وهو هللا مالك نم اذه نوكي نأ لمتحي :حلا مكؤايلوأ نحن

 (يواصلا ةيشاح) .ةنجلا اولحدت يح مكقرافن الف «ةرخآلا يف مكعم نوكنو ءايندلا يف مكءايلوأ انك :نيعملاو ةكئالملا

 نإف ؛فيضلل لزنلاك «روحألا مئاظع نم نوطعي امل ةبسنلاب هنونمتي ام نوكل ؛ةديفم "نوعدت ام" نم لاح :خلإ الزن

 ةفص هنأ ىلع ,فوذحم. هقلعت زوجي :خلإ ميحر روفغ نم (لمجلا ةيشاح) .هماركإل أيهي يذلا ىرقلا وه هل لزنلا
 (لمجللا ةيشاح) .ميحر روفغ ةهج نم مكل رقتسا يأ «رارقتسالا نم "مكل" ف فرظلا هب قلعتي نأو ."الزن"ل



 تلصف ةروس "8 نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 َلاَقَو اَكِلَص َلِمَعَو ديحوتلاب هلا لإ آََد نّمَم ًالَوَق نسحأ دحأ ال يأ ُنَسْحَأ ْنَمو و د هم
 قوف اهضعب نأل ؛امهتايئزج يف ُهَعَيَسلَآ اَلَوُهَنَسَكَأ ىوَتَسَ اَلَو 29 َنيِمِلَسُمْلَأ نم ىّنإ

 لهجلاو «ربصلاب بضغلاك ُنَسَحَأ يه يلا ةلصخلاب يأ ىّبَلاب ةئيسلا َعَقْذَأ ضعب

 ريصيف يأ (20 ٌميِمَح نو مُهَنَأك ةَوَدَع مُهَْيَبَو كَتْيَب ىلا اَذِإَف وفعلاب ةءاسإلاو «ملحلاب
 "هنأك" و ءأدتبم "يذلا"ف ,2كلذ تلعف اذإ هتبحم يف بيرقلا قيدصلاك كودع

 558 نسحأ يه ىلا ةلصخلا ىتؤي يأ آَهدقُلُي اَمَو .هيبشتلا نعل فرظ "اذإ"و «ربخلا

 ىلإ نيعادلا نأل ؛فاصوألا كلت عمج يذلا وه هنأل لك هللا لوسر يف ةيآلا هذه تلزن :ليق :الوق نسحأ نمو

 العفو «ةمايقلا موي ىلإ امهعبت نمو يديرتاملاو يرعشألاك ءالوق ديحوتلاب هللا ىلإ نوعادلا :مهنمف ءماسقأ ىلاعت هللا
 نوعادلا :مهنمو .مهمدق ىلع نمو «ةعبرألا ةمئألاك ةيعرشلا ماكحألاب ىلاعت هللا ىلإ نوعادلا :مهنمو .نيدهاجلاك

 يف سيل «هللا ةرضح يف امئاد نوكي ثيحب «بويغلا مالع ةدهاشمل ؛بولقلا ىلع ةنئاك بجحلا لاوزب ىلاعت هللا ىلإ
 «نينذؤملاك ضئارفلا ءادأب مالعإلاب هللا ىلإ وعدي نم :مهنمو .ةقيقحلا لهأ ةيفوصلا نم هبارضأو دينجلاك هاوس هبلق
 ؛ةمايقلا موي ىلإ اذكهو «مهدعب نم ىلإ مهنم تلقتنا مث ؛هباحصأ يف ةقرفتم 8ع يبلا يف ةعومجم ماسقألا هذهو

 هللا رمأ أي نيح مهفلاخ نم مهرضي ال «قحلا ىلع نيرهاظ يمأ نم ةفئاط لازت ال :فيرشلا ثيدحلا يف هلوقل

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ ىلع مهو

 لامعألا نساحم نايب رثإ دابعلا نيب ةيراحلا لامعألا نساحم نايبل تقيس ةفنأتسم ةلمج :خلإ ةنسحلا يوتست الو

 مهتءاسإ ةلباقمو «نيكرشملا ةيذأ ىلع ريصلا يف دلك هللا لوسرل ابيغرت ؛لجو زع برلا نيبو دبعلا نيب ةيراجلا
 :هلوقو .ةنسحلا ةبقاع نسحل نيبم فانئتسا "خلإ لاب عفدا" :هلوقو .يفنلا ديكأتل ةديزم ةيناثلا "الو .ناسحإلاب

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هب رومأملا عفدلا ةجيتنل نايب "خلإ يذلا اذإف"
 الو ءضعب قوف اهضعب نأل ؛اهسفنأ ف تانسحلا يوتست ال يأ «سنجلا ةئيسلاو ةنسحلاب دارملاف يأ :امهتايئزج يف

 ىلع "ال"و ءامهنم لك تايئزج ضعب يأ "اهضعب نأل" :هلوقف .ضعب نم ارزو دشأ اهضعب نأل ؛كلذك تائيسلا
 .ىفخي ال امك "نسحأ يه َيلاب عفدا" :هلوق نم ديعب وهو «نيرسفملل نيلوق دحأ اذه ,ةدكؤم ال ةسسؤم اذه

 ةيناثلا "ال"و ءماكحألاو راثآلا يف ةئيسلاو ةنسحلا ةلصخلا يوتست ال يأ :"دوعسلا يبأ' يف لاقو (لمجلا ةيشاح)

 ةافاصم ميمحلا يلولا لثم قاشملا كودع بلقنا كلذ تلعف اذإ كنإ يأ :خإ كيب يذلا اذإف .يفنلا ديكأتل ديزم

 .ةنسحلاب ةئيسلا عفد يأ :كلذ (كرادملا ريسفت) .كل



 تلصف ةروس 5 نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 0. 5 5 1 58 7: يب ا” دا م4 لنه سر همو سر هدول را هط سه

 نإ" نون ماغدإ هيف اّمِإَ ”قزا ميِظَع باوث ٍظَح وذ الإ اهلقلي اَمَو اوربص نيذلا الإ

 اهريغو ةلصخلا نع كفرصي نإ يأ عَ طيس نم كغ ةدئازلا "ام" يف ةيطرشلا

 هعفدي ل فوذحم 0 باوجو «طرشلا 0 لاب َذِعَعَْسآَف 7-00 6 نم

 لص

 رع #0 4 - 3 و 7

 نيذلاف هدذحو هلل ها دعا نإف قا رو 07 1 1

 َنَلَع اّلَرْنَأ اذِإف اهيف تابن ال سب ةعيدخ نضزألا ىلا ني 0 ال

 42 ردص وم د 58 ه2 28 سياس و

 :هنإ ىوملا ىحمل اهاّيحا ىذلآ نإ لغو تخفتنا َتَبَرَو تالا كل

 .ربصلا لهأ الإ يأ "اوربص نيذلا الإ" :هلوق .ناسحإلاب ةءاسإلا ةلباقم يه ىلا ةلصخلا هذه ىقلي امو يأ :اهاقلي امو

 «سفنلا لامكو نسحلا قلخلا نم ظح وذ الإ :هريغ ةرابعو .ةنحلاو باوثلا ظحلاب دارملاف يأ :باوث (كرادملا ريسفت)

 ليللا وأ تايآلل "نهقلخ" يف ريمضلا :نهقلخ .يصاعملا ىلع ثحلاو داسفإلا :غزن (لمجلا ةيشاح) .بسنأ اذهو

 (كرادملا ريسفت) .ثانإلا وأ ىثنألا مكح لقعي ال ام ةعامج مكح نأل ؛رمقلاو سمشلاو راهنلاو

 ضرعت امنإو ءرمقلاو سمشلا اودبع موق ىلع در اذه :عبرألا .رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا يهو :عبرألا تايآلا

 امهمظنل امهف ؛ةيدوجسلا ةبتر نع رمقلاو سمشلا طوقس لامكب ناذيإلل ؛راهنلاو ليللا اودبعي مل ممهنأ عم ةعبرألل

 (لمجلا ةيشاح) .هتايآ كلس يف لكلا مظن يف رسلا وه اذهو ءامتاذب اهل مايق ال ىلا ضارعألا كلس يف ةيقولخملا يف

 نم نإ :لاقي نأ دري الف «ةالصلا ةمزالم اهتبتر ةكئالملا نم ةصوصخم ةفئاط يف مالكلا نأ ىلإ هب راشأ :نولصي

 (لمجلا ةيشاح) .هريغ وأ يحولاب لوزنلاك «ةمدخلا ضعبب هلاغتشال ؛ةدابعلا قرافي نم ةكئالملا

 اذإ ضرألا لاحل ريعتساف «للذتلا :عوشخلا .اهيف تابن ال :ةسباي .ةدابعلا ةرثك نم يأ نوبعتي ال :نولمي ال

 (نيلامكلا ريسفت) .داز :أبرو ءاولعك اوبر ابر :لاقي :تخفتنا (نيلامكلا ريسفت) .اهيف تابن ال «ةطحق تناك



 تلصف ةروس ١" نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 قف ىقلُي نَمْفَأ هنهيزاخنف و بيذكتلاب نآرقلا اَمَتَياَء ب دحلو دحلأ :

 هز رض نولمحت اميددنإ .ةثلش اك اولعأ ةفنيقلا َمْوَي اَكِاَ ا 00 8

 © ٌريرع ٌبتكل رهن مهيزاحنب ع امل نآرقلا ركذلاب أورقك َنيِذّْلآ نِإ .مهل ديدق

 هدعب الو هبذكي باتك هلبق سيل يأ ِدِفََع ْنِ الو ِهْيَدَي ِنْيَب ْنِم ُلِطَبْلآ ِهِتأَي ل .عينم
 01 < سل رف 5

 17 بيذكتلا نم كَل ُلاَقُي ام .هرمأ يف دومحملا هللا يأ (23 ديح ميكح نم ليزنت

 فارحنالاب فرعلاب صخ مث «ربقلا بناج يف هنأل ؛دحللا هنمو .فارحنالاو ليملا قلطم لصألا يف داحلإلا :دحلأ نم

 نم مأ :لاقي نأ رهاظلا ناك :خلإ انمآ َيأي نم مأ (نايبلا حور) .ةماقتسالا نع نوليمب يأ «لطابلا ىلإ قحلا نع

 :هنم ضرغلاو «ريرقتلا نيع,. ماهفتسالاو (يخركلا ريسفت) .مهنع ضوخلا ءافتناو مهنمأب حيرصتلل هنع لدعو «ةنحلا لخدي
 ىلاعت هللا عمجي نيح «ةمايقلا موي نينمآ نوتأي تايآلاب نينمؤملا نأو ءرانلا يف نوقلي تايآلا يف نيدحلملا نأ ىلع هيبنتلا

 (لمجلا ةيشاح) .لدعلاب مهنيب مكحلل ؛هيلع ضرعلل هدابع

 ؛فوذحم هنأ :يناثلاو ."نوداني كتئلوأ" :هلوق وهو روكذم هنأ :اهدحأ ؛هجوأ اهربح يف :خلإ اورفك نيذلا نإ

 نأ :ثلاثلا .مالكلا نم مدقت ام هدسم دس :يئاسكلا لاقو .نودناعم وأ نوكلهم وأ نوبذعم :رّدقو ,ئعملا مهفل

 نوكي نأ مزليف «هنم لدبملا ىلع هب موكحم لدبلا ىلع هب موكحم او «ىلوألا "نيذلا نإ" نم لدب ةيناثلا "نيذلا نإ"

 ؛مهنم لطابلا هيتأي ال :هريدقت فوذحم دئاعلاو ,"لطابلا هيتأي ال" :هلوق ربخلا نأ :عبارلا ."انيلع نوفخي ال" ربخلا

 نيذلا نإ :هريدقت «نييفوكلا يأر يف ريمضلا نم اضوع "لا" نوكت وأ «هنم ناونم يأ مهردب ناونم نمسلا :وحن
 نيذلا نإ :هريدقت ءاضيأ فوذحم دئاعلاو "كل لاقي ام" :هلوق ربخلا نأ :سماخلا .مهلطاب هيتأي ال ركذلاب اورفك
 (لمجلا ةيشاح) .كلبق نم لسرلل ليق دق ام الإ مهنأش يف كل لاقي ام ركذلاب اورفك

 (يواصلا ةيشاح) .لاثملا مدعب زيزعلا رسفي نأ حصيو .هيف ضونملا نع ضراعملا عنام يأ «لعاف نيع,م. ليعف :عبنم

 ريسفت) .هصقني وأ هريغي نأ عيطتسي ال ناطيشلا وه :ةداتق لاقو .لتاقم رسف اذك :خإ باتك هلبق سيل

 :هلوقو «قلخلل عحجار "هلبق سيل" :هلوقف ءشوشم رشنو فل فنصملا مالك يفو :يواصلا لاق (نيلامكلا
 (يواصلا ةيشاح) .هيدي نيب امل عجار "هدعب الو"

 "يواضيبلا" يفو (دوعسلا يب أ ريسفت) نيك رشملا ةيذأ نو هبيصي ام ىلع دلي هتيلست يف عورش :خلإ كل لاقي ام

 ل ا ل ا ا يا ا

 باقع وذو «هئايبنأل ةرفغم وذل كبر نإ ءمهل هلاق ام لثم الإ هللا كل لوقي ام :نيعملا نوكي نأ زوجيو .مهموق

 نينمؤملا دعو مهيلإو كيلإ ىحوي ام لصاح نأ نيعمب لوقملا نوكي نأ لمتحي يناثلا ىلع وهو «هئادعأل ميلأ

 (لمحلا ةيشاح) .ةبوقعلاب نيرفاكلاو «ةرفغملاب
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 (2) ملأ ٍباَقِع وُذَو نينمؤملل ٍةَرِفَغَم وُدَأ َكَب (ر نإ َكِلَبَق نِم ٍلّسْولِل لق َدَق اَم ام لثم الإ

 0 تنيب ْتَلِصُم اله اَلَوَل اوُناَقّل اًيِمَجْعَأ اَناَءَرَو ركذلا ي تلف هلو «يويرفاكلل

 ,ةيناثلا ةزمهلا قيقحتب مهنم راكنإ ماهفتسا رع َيِنَو ثيمججأ نآرق َء اهمهفن يح

 نق تاو ةلالضلا نم ىَّده ْاوُعَماَ تيِذَأِل وه لق هنودو عابشإب افلأ اهبلقو
 خخ 2 9 وسار 0 7 5 5 55 ل 8 2 5 ل رب سرب < ري 5

 ىمع ٌمهيلع وهو كوعمسي الف لقث ٌرَقَو مهناداء ىف ترونِمؤي ال تريذلاَو لهجلا
 5 0 د - سس و 02-0 0 5 5 1
 .كيعب ناكم نم ىتدانملاك مه يأ 2 ٍديِعَب ناكم نِم همروَداَتي كليتلؤأ هنومهفي الف

006 0 5 

 (نيلامكلا ريسفت) .كل ليق امك نونحلاو رحسلا ىلإ اوبسنو «تبذك امك اوبذكف :خلإ ام لثم الإ
 ناسلب يأ "هتايآ تلصف الول اولاقل" :هلوقو ؟مجعلا ةغلب نآرقلا لزنأ اله :مهوقل باوج :خلإ هانلعج ولو

 كلذكو «نآرقلا وهو فوذحم أدتبملل ربخ "يمجعأ" :ىلاعت هلوق نأ ىلإ ةراشإ :نآرق (لمجلا ةيشاح) .برعلا

 نيردقم نيفوصومل ناتفص امفأ ىلإ ريشي :يبرع يبنو يمجعأ نآرق .ين وهو فوذحم أدتبمل ربخ "يبرع" :هلوق
 هيلع انهه قلطأ .يرمهأك «ةغلابملل ءايلا هيف تديز هتمغن ةبارغل هنكل ,همالك مهفي ال نم :مجعألاو :ةئيباافك"

 (نيلامكلا ريسفت) .يبرعب سيل نم :يمجعلاو .ةقيقحلاب قحلأ تح روهشم زاحب هنكل ؛ازاحب
 ؛ملق قبس اذه :عابشإب .ماشه هنودو «نيقابلل عابشإب افلأ اهبلقو ءصفح ريغ ةفوكلا لهأل :ةيناثلا ةزمهلا قيقحتب

 نيبو امهنيب فلأ لاحدإ عم ةيناثلا ليهست امهو «نييرحأ نيتءارق ىلع ىتأتي امنإو ءافلأ ةيناثلا بلق ىلع ىتأتي ال هنأل

 (لمحلا ةيشاح) ."هنود امو" :هلوقب دارملا وهو «لاحدإلا كرت عمو «همالك يف عابشإلاب دارملا وهو «ىلوألا

 درو اذلف ؛ةهبشلا عفد ف فاكو ءمهرودص يف امل فاشو «مهل داه هنأب مهيلع در :خلإ اونمآ نيذلل وه لق

 ذإ ؛كشلا نم رودصلا يف امل يأ :ءافشو (لمحلا ةيشاح) ."باهش" .هريغل انيبم ءهسفن يف انيب ازجعم ءمهفاسلب

 ربخ "مهئاذآ يف" وأ .هلعاف "رقو"و «هربخ "مهناذآ يف"و ءأدتبم :نونمؤي ال نيذلاو (كرادملا ريسفت) .ضرم كشلا

 ءأدتبم "نونمؤي ال نيذلاو" :"يواضيبلا" فو (نيمسلا ريسفت) .لوألا ربخ ةلمحلاو ءرحؤم أدتبم "رقو"و ؛مدقم
 هعامس نع مهمئاصتل كلذو ."ىمع مهيلع وهو" :هلوقل ؛"رقو مهناذآ ف وه" ريدقت ىلع "رقو مهفاذآ ف" هربح
 (لمجلا ةيشاح) .تايآلا نم مهيري امع مهيماعتو

 دعبل ؛نوعمسي ال ثيح نم نآرقلاب نامبإلا ىلإ نوداني مهنأك مهعافتناو مهوبق مدعل مهنأ نعي :خإ نوداني كئلوأ

 مالكلاف يأ :خلإ ىدانملاك مه يأ (كرادملا ريسفت) .ءامسألا حبقأب ديعب ناكم نم ةمايقلا يف نوداني :ليقو .ةفاسملا

 نم ىداني نم لاحب «هيف امو نآرقلا نع مهضارعإو ظعاوملا لوبق مدع يف مههاح هبش ثيح «ةيليثمت ةراعتسا هيف

 (يواصلا ةيشاح) .لك يف مهفلا مدع عماجلاو «ديعب ناكم .



 تلصف ةروس 0 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 هيف َفلُمْخآَ ةاروتلا ٌسرّبكلا ىسوُم اَنَيَتاَء َدَقَْلَو .هب ىداني ام مهفي الو عمسي ال

 باسحلا ريخأتب َىَلَبَر نم َتقَبَس ةَملك الَوَلَو نآرقلاك بيذكتلاو قيدصتلاب

 يأ َمُهَّنِإَو هيف اوفلتخا اميف ايندلا يف مهب َىِضَقَل ةمايقلا موي ىلإ قئالخلل ءازجلاو
 لمع يق اح لع نم .ةيبرلا يف عقوُم 29 بيرم هن فَ ىفَل هب نييذكملا
 يذب يأ ©2) دلل ملط كل 101 سلا جلع ةتفانفا .نرتظل يأ يلتف ءاسأ نو

 هملعي ال ؟نوكت م ةَعاَّسلآ ُملِع دري ِهْيَلإ ٠ .كةَرذ لاقْنم ُمِلظَي ال هللا نإ :هلوقل ؛ملظ

 ويكاد ص ,اهتيعوأ اًهِماَمْكَأ َنِّي تارمث :ةءارق يفو ٍمسَرَمُث نم ٌحُرت اَمَو هريغ
 95 مييداكي َمَوَيَو 50 ِ ٌعضَت الو ما م ٌلِمَحَت اَمَو هملعب الإ -فاكلا

 طظ)ششش 9 ٍديَِس نم اَنِم ام نآلا كانملعأ يأ َكَنَذاَء أَوْلاَف ىواكرُش

 (يواضيبلا ريسفت) .لحألا ريدقت وأ ءاهيف تاموصنخلا لصفو «ةمايقلاب ةدعلا يهو :ةملك الولو

 لمعلاف يأ ءرمضم أدتبم ربخ هنوك حصيو ,فوذحم لعفب قلعتم رورجم او راحلا نأ ىلإ هب راشأ :خلإ لمع هسفنلف
 (لمجلا ةيشاح) .ماقملل بسانملا صاصتخالا ديفيلو ؛مالكلا هب مئتليل كلذ نم دب الف يأ .هعفن وأ هسفنل حلاصلا

 :نيعملاو ؛ةغلابم ال ةبسن ةغيص "مالظ" ناب :باحأف ؟ملظلا لصأ فنت مل ةيآلا نإ :لاقي امع باوج :ملظ يذب يأ

 هنأل ؛القع ىلاعت هللا ىلع ليحتسم ملظلا نإ :تلق نإ .زبخلاو رمتلل بوسنم يأ زابخو رامتك ؛ملظلل بوسنم, سيل

 يف يفنملا ملظلاب دارملا نأب بيح 1 هيلث ىلإ عاضج قح هنابإ روتجت فيكف همم دجال هلم الوويعلا كلي ي فرصتلا

 نم رانلا ادحأ لحدأ ال :لوقي ىلاعت هللا نأك ءاناسحإو هنم الضفت ؛املظ هامس امإو ؛ ملظلا ةقيقح ال عيطملا بيذعت ةيآلا

 .ربدتف (ه 4 :ماعنألا) كةَمْحَيلا هِسْفَن ىَلَع ْدُكُبَر بكف :دح ىلع ليحتسم وهو ءاملظ تنك كلذ تلعف نإف ؛بنذ ريغ
 (نايبلا حور) .هللا الإ ملعي ال ذإ ؛ملعي هللا :لاقي ةمايقلا نع لئس اذإ :خل ! دري هيلإ (يواصلا ةيشاح)

 (نيلامكلا ريسفت) .عمجلا ىلع تارمث صفحو رماع نباو عفانل ةءارق فو ءرثكألل ديحوتلاب :ترمث نم
 .رومألا رئاس يف مهنيب لصفلل روبقلا نم مهثعب دعب هللا مهيداني موي كموقل !دمحم اي ركذا يأ :مهيداني مويو

 (بيطنلا ريسفت) .موللاو باقعلا نم مكنومحيو مويلا اذه يف مكل نوعفشي مهنأ متمعز يذلا يأ :يئاكرش نيأ

 مهسوفن نم هملع ذإ هنأل ؛ةلطابلا ةداهشلا كلتب دهشن ال انأ نآلا انبولق نم تملع يأ :نآلا كانملعأ يأ
 - دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ "نآلا" :هلوقو .لاحم ملاعلا مالعإو «كلذب املاع ناك ىلاعت هنأ دري الف ؛هوملعأ مهنأكف



 دفطتحال ف "4 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ايندلا يف يف كليف نم نودبعي َنوُعْدَي أوُناك ام مُكَبَع تاغ ليو .اكيرش كل نأب ,دهاش يأ

 نيعضوملا يف يفنلاو «باذعلا نم برهم 229 صيخت ني مه ام اونقيأ أوُنَظَو مانصألا نم

 ٍءاَعُذ نِم ٌنسَسْنإلآ ْمَعَسَي ا .نيلوعفملا دسم تس يفنلا ةلمج :ليقو «لمعلا نع قلعم

 سويف ةدشلاو رقفلا ٌرَشلآ ُهَسّم نِإَو امهريغو ةحصلاو لاملا هبر لأسي لازي ال يأ ِريَخَل

 َةَمَحَر هانيتآ ُهََقَذَأ مسق مال َنيَلَو .نيرفاكلا يف هدعب امو اذهو هللا ةمحر نم (2) طوع

 حأ اَمَو يلمعب يأ ىل اَّدنَه ٌنآوَقَيل ُهَتَسَم كَم .ءالبو ةدش َءاَرْص ِدْعَب نِم اَنِم ةحصو ّىغ

 َنيِذلا َنكيتلَف ةنجلا نأ خلا نعل در لإ تَعِحُر مسق مال نَّلَو هَمِيآَق ةَعاَسلآ

 . . .مسق مال نيلعفلا يف ماللاو .ديدش 2 20 ٍظيِلَع با َذَع َنِّم مُهَئقيِذَنَلَو اوُلِمَع اَمب أوُرفك

 ىلاعت هملع مهليزنتل ؛رابحإلا داري نأ حصيو «نيعم ةيئاشنإ اظفل ةيربخ ةلمحلاف ءقبس امع رابخإلا ال ءاشنإلا -

 (نيلامكلا ريسفت) .كانذآ :اولاقو اوربخأف هب مهمالعإ ةلزنم مهلاحب

 :ليقو ءانع اولض مهنأل ؛دهاشب دحأ نم انم ام هانعم :ليقو «لاحلا اوأر امل مهنع اوؤربتف اكيرش كل نأب :دهاش يأ

 يف" :هلوقو "ام" وهو يأ :يفنلاو (نيلامكلا ريسفت) .نيقحم اوناك مهنأب مهل دهشي نم انم ام يأ ءاكرشلا لوق وه

 لطبم يأ "اونظ'"و "كانذآ" وهو لماعلا يأ "قلعم" :هلوقو ؛"صيخحم نم ممل ام"و "ديهش نم انم ام" :امهو "نيعضوملا

 تدسم تدس نيعضوملا ف يأ "يفنلا ةلمجو" :هلوقو ءظفللا يف يأ "لمعلا نع' لرقم طاع فقر عم اقفل لسن

 (لمجلا ريسفت) ."ملعأ"ك ةثالثل ىدعتي هنإف ؛"نذآ" ل ثلاثلاو يناثلاو "نظ" ل يناثلاو لوألا يأ نيلوعفملا

 هللا ةمحر نم سأيلا نأ امل ؛هدارفأ بلاغ فصوب سنجلل فصو اذه نأل ؛رفاكلا ناسنإلا نم دارملاو :ناسنإلا مأسي ال

 ريموف لب لك اريو دسرب هكا :ةيسرافلاب ةيآلا عمو :طونق سؤيف (نايبلا حور) .هب حرصيسو «رفاكلا نمالإ ىتأتي ال
 .بلقلا ةفص نم سأيلاو «ةرهاظلا لاوحألاو هجولا يف سأيلا راثآ رهظت نأ طونقلاو ,تمحر ْزا هال, ريها تحار زا تسا

 ةدعاقلا ىلع هدسم مسقلا باوج دسل ؛فوذحم طرشلا باوجو مسقلا باوج اذه :نلوقيل (بيطخلا ريسفت)

 (لمجلا ريسفت) .مزتلم وهف ترحأ ام باوج مسقو طرش عامتحا ىدل فذحاو :هلوق يف ةروكذملا

 .قاقحتسالا هجول نايب "يلمعب يأ" :رسفملا لوقف «يلمعب يلإ لصو يقح اذه يأ ؛قاقحتسالل ماللا :يل اذه

 (نيلامكلا ريسفت)



 تلصف ةروس " نورشعلاو سماخلا ءزجلا
 2 5 1 27 سا همص تر هم روك -<

 ءارتخبتم هفطع ىنث يناجي اَمَتَو ركشلا نع ضَّرعأ سنجلا نَسنإلا ىلع اَنَمَعَنَأ آَذإَو

 نإ َمَتْيَء 5 .ريثك 2 ١ ضيرع ٍءآَعُد ودق ٌرَشلآ ُهَسَم اذِإَو ةزمهلا ميدقتب ةءارق فو
0 

1 

 دحأ ال يأ : نم يب مترَفَك من ؟ طك يبلا لاق امك هلأ دنع ّنِم نازقلا يأ ناك

 انايب ؛"مكنم" عقوم اذه عقوأ ؟قحلا نع /2) ٍديِعَب فالح قاَقش ا

 0 ا قاقآلا ىف اِتَياَء مهي يرتس .مهلاجل

 نع ضرعأو معنملا يسنف «ةمعنلا هترطبأ ةمعنب هللا هباصأ اذإ «ناسنإلا نايغط نم رخآ برض اذه :انمعنأ اذإو

 يأ "ةزمهلا مدقتب" :هلوقو .فلألا نع ةرحوؤم ةزمهلاف "لاق" نزوب :خلإ هبناجب ىأنو (كرادملا ريسفت) .هركش

 ."لمجلا" نم صخلم «هبناج يأ "هفطع" :هلوقو «نونلا نع اهريخأتو «فلألا ىلع

 :نيعمب. ءابلا ةيدعتب راصف «يئانلا هنمو ءدْعب :لصألا يف "ىأن" ,هبناح فرص يأ :هفطع -نونلا ديدشتب- :ىنث

 (نيلامكلا ريسفت) .نيربكتملا نم نأش كلذ نإف ؛اربكتم يأ :ارتخخبتم (نيلامكلا ريسفت) .هفرصو هبناج دعب

 ىلع ةزمهلا ىلع فلألا مدقتب ءارسإلا يفو ءانهه ناوكذ نبا ةياورب ءرماع نبال ةءارق يف يأ :ةزمهلا ميدقتب

 ءابلاو (75:صصقلا) 4 ةَبْصْعْلاِ ءونتلا :هلوق يف امك ءضمن نعم. هنأ ىلع وأ "ىأر" يف "ءار" :وحن «بلقلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هفنأب خمش وحن ءربكتلا نع ةرابع وهو «ةيدعتلل

 :لاقي «ةرثكلا ف ضرعلاو لوطلا قلطت برعلا نأ ىلإ ةراشإ "ريثك" :هلوقو ءءاعد وذ وهف يأ :خلإ ريثك ضيرع
 اذ نوكي ضيرعلا نإف ؛هترثكب راعشإلل عستم ضرع هل امم راعتسم وهف «رثكأ اذإ ءاعدلا يف ضرعأو نالف لاطأ

 (يخركلا ريسفت) .ضرعلا هل تبثأ مث «دادتمالاب فصوي رمأب ءاعدلا هبش «ةيلييخت ةراعتسالاو «ةريثك ءازجأ

 (لمجلا ةيشاحإ .هلوطب كنظ امف كلذك هضرع ناك اذإف «نيدادتمالا لوطأ :لوطلاو

 قاقش يف وه نمم" :هلوق يأ :اذه عقوأ (يواصلا ةيشاح) .يراكنإ ماهفتسالا نأ ىلإ كلذب راشأ :دحأ ال يأ

 .مهلالض ديزمل اليلعتو مهلا احرش ؛ةلصلا عضوم لوصوملا عضوف :"يواضيبلا" يفو «"ديعب
 قفأ عمج ,قافآلا يف اهوك لاح انتردق لئالد ةكم رافك يرنس :نيعملاو .ةكم رافك ىلع دئاع ريمضلا :مهيرنس

 يف لاق :قافآلا يف انتايآ مهيرنس (يواصلا ةيشاح) .مالعأو ملعك - نيتحتفب - قفأ :لاقيو «قنعو قانعأك

 عضب ف سراف ىلع مورلا ةبلغك «ةيتآلا ثداوحلا نم اكَتِلَ يلا مهربخأ ام ةيقافآلا تايآلاب دارملا :"نايبلا حور"

 ىلع برغلاو قرشلا كلامم ىلع روهظلاو حوتفلا نم هئافلخلو هل ىلاعت هللا رسي امو «ةيضاملا لزاونلا راثآو «نينس

 نم ىللاعت هللا حتفي ام :"قافآلا" يف دهاجم لاقو :"بيطخلا" يفو .هريغو "يواضيبلا" يف اذك «ةداعلل قراحخ هحو

 .ردب موي ممي لح ام اضيأو ,ةكم حتف ”مهسفنأ يف"و دلي دمحم ىلع ىرقلا



 تلصف ةروس "55 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 فيطل نم مب نلف -ن راجشألاو تابنلاو 0 نم ضرألاو تاومسلا راطقأ

 ةوحبتلاو رعفلا ويميل

 ثعبملاب 00 نآرقلا يأ ُهنأ َمُهَل َنّيَبتَي َْعَح - ةمكحلا عيدبو ةعنصلا

 لعاف َكَيَرِب ٍفكَي ّحّلَو اهب يئاجلابو هب مهرفك ىلع نوبقاعيف «باقعلاو باسحلاو

 كبر نأ كقدص يف مهفكي مل َوأ يأ .هنم لدب (2) ديه ءْنَنس ِلُك ىلَع هنأ "فكي"

 ُهنإ لأ ثعبلا نقر اكلال ريترو اقل ني كش ِةّيَرِم ىف مج ذَلأ ؟ام ءيش هنع بيغي ال

 03700000005 .مهرفكب مهيزاجيف «ةردقو ًاملع (2) اطيح ِءْىَش دب لكي ىلاعت

 ىلاعت هنأ -كلذ لبق تلصح دق تايآلا كلت ةءارإ نأ عم - نيسلا ىععم نأب رذتعاو :خإ تاوامسلا راطقأ

 «ريبكلا ملاعلا وه قافآلا :اولاق ءامويف اموي اهقئاقح ىلع افوقو مهديزيو «ءانامزف انامز تايآلا كلت ىلع مهعلطيس

 هيلع ةفطاع واولاو ,فوذحم ىلع ةلحاد ةزمهملا :خإ كبرب فكي مل وأ (نايبلا حور) .ريغصلا ملاعلا وه سفنألاو

 ؛لعافلا يف .ةدئاز ءابلاو «يراكنإ ماهفتسالاو ؟كبر كفكي مو كل مهتضراعمو مهراكنإ ىلع نرحتأ :ريدقتلاو

 «لك نم لك لدب لعافلا نم لدب ءردصم ليوأت يف هيلع تلحد امو "نأ"و ءكفكي :هريدقت فوذحم لوعفملاو

 دحاو ىدؤملاو ءرخآ ريرقتب ةيآلا ررق رسفملاو !مهيلعو كل كبر ةداهش كفكي ملو مهرفك ىلع نرحتأ :ىعملاو
 مهيلعو قدصلاب كل كبر ةداهش مهفكي ملو اوربتعي ملأ :ئعملاف هيلعو ءمهلاح نع ارابخإ ةيآلا لعج ثيح
 (يواصلا ةيشاحإ) .بيذكتلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .ردقم ىلع فطعلل واولاو «راكنإلل ديكأت ةزمهلاف ءفكي حلو كلذك رمألا سيلأ يأ :فكي لعاف

 يأ" :هلوقب فنصملا هيلإ راشأو ءمه ريمض وهو «فوذحم لوعفملاو «لامتشا لدب "كبر" نم لدب يأ :هنم لدب

 نم اذه ىلع ديهشلاو .بيذكتلاو قيدصتلا يف مهاح ملعيف "ءيش هنع بيغي ال كبر نأ كقدص يف مهفكي ملأ

 .عالطالا ئعم. دوهشلا

 مهتنسلأب مهراكنإ مهر ءاقل نم كش يف موك ىلع انل ليلدلا نأ :ىعملاو ,مهتنسلاب يأ :ثعبلا مهراكنإل

 مزحلا لصحي يح هيلع مهل ليلد ال :لوقن انأل ؛ثعبلا مدعب مهيولق يف امزح مهدنع نإ :لاقي الو «ثعبلل
 (يواصلا ةيشاح) .رفكلا دئاقع رئاس اذكهو «ثعبلا ىلع يه امنإ ةيعطقلا ةجحلاو «ةيناطيش سواسو وأ ماهوألاب

 هنع بزعي الف «ءيش لكب طيحم هللا نإف ؛مهرفك ىلع نزحت ال :عملاو كني هل ةيلست :طيحم ءيش لكب هنإ الأ
 (يواصلا ةيشاح) ."مهيزاجيف" :رسفملا لاق اذلف «مهيزاحي هنأ همزال نمو ءضرألا يف الو تاوامسلا يف ةرذ لاقثم

 (نيلامكلا ريسفت) .ثعبلا يف مهنم مهرفكب مهيزاجيف «قيرفتلا دعب مهئارحأ ةداعإو مهرفك هنمو يأ :ءيش لكب



 ىروشلا ةروس "1 نورشعلاو سماخلا ءزجلا
 و و -

 ةيآ نوسمخو ثالث «عبرألا تايآلا (مُكَلأسَأ ال لق الإ ةيكم ىروشلا ةروس

 ميحرلا نم-رلا هللا مسب

 َكِيَلِإ سوُي ءاحيإلا كلذ لثم يأ َكِلاَدَك .هب هدارع, ملعأ هللا مت) قَسَع مو مح

 هَل .هعنص يف (2) ميكحلا هكلم يف ُريِزَعْلا ءاحيإلا لعاف هلا َكِلََق نم نيل ىلإ ىحوأَو

 © مِظَعْلا هقلخ ىلع ُنَِحْلآ َوهَو اديبعو و اكلم ( ٍضَرألآ ىف امو ٍتويَمّسلَآ ىف ام

 نم ديدشتلاو ءاتلاب ةءارق يو .نونلاب < 6 و را ءايلاو ءاتلاب دكت :ريبكلا
 نونلا لدب 0 ركب يبأو ورمع يبأل اسكلاو عفانل 0

 2 فا دا وو و ا و ابو فا فد نا ف د وخاف ل يأ َنهِقَوَف

 ءدحاو مسا امه :ليقو «نيتيآ دعو طخلا يف امهنيب لصف كلذلو ؛ةروسلل نامسا نيذه لعل "قسع" :هلوقو :حإ مح

 هنأ ىلع بصن فاكلا نأ ىلإ ريشي :ءاحيإلا كلذ لثم يأ (يواضيبلا ريسفت) .ميماوحلا رئاس قباطيل ؛امهنيب لصفلاف

 نيذلا ىلإ يحوأو نآلا كيلإ يحوي ةروسلا كلت ءاحيإ لثم يأ «ءاحيإلا كلذ لثم ءاحيإ يحوي يأ ءفوذحم ردصم ةفص

 سيل هنأ :افه سابع نبا نعو «ةيضاملا لاحلا ةياكح ىلع ًابيلغت ؛عراضملا ظفلب ركذ اهنإو «يضاملا نامزلا يف كلبق نم
 ىلإ عجري لكلا يف هب ىحوملا نأ :ةمياشملا هجوو (نيلامكلا ريسفت) ."قسع مح" يحوأ دقو الإ باتك بحاص يبن نم

 (يواصلا ةيشاح) .بتكلا نم هريغو نآرقلا نبي كرتشم ردقلا اذهف «ثعبلاو ةوبنلاو ديحوتلا :ةثالثلا رومألا

 نم ىلإ هاحوأو «روسلا نم اهريغ يف هلثم كيلإ هللا ىحوأ دق يناعملا نم ةروسلا هذه هتنمضت ام نأ عي | هللا

 هيبنتلا نم اهيف امل ؛ةيوامسلا بتكلا عيمج يف نآرقلا يف يناعملا هذه ررك هللا نأ :نيعملاو .هلسر ىلإ ينعي «كلبق

 :هلوقو «ءايلا دعب يأ "ءاتلاب" :هلوقو «ءايلا دعب يأ :نونلاب (كرادملا ريسفت) .هدابعل ميظعلا فطللاو غيلبلا

 «كلذك سيلو «نيتنث يف نيتنث برض نم ةعبرأ تاءارقلا نأ هعينص رهاظو .ةحوتفملا ءاطلا ديدشت يأ "ديدشتلاو"

 ءايلاب "داكي" أرقي نمو ؛"نرطفني" يف نيهجولا زّوجي ةيقوفلا ءاتلاب "داكن" أرقي نم نأل ؛طقف ةثالث يه لب

 "خل! ةءارق فو" :هلوقو «ةيقوفلا ءاتلا ةءارق ىلع يأ "نونلاب" :هلوقف «ةيقوفلا ءاتلاب الإ "نرطفتي" أرقي ال ةيتحتلا

 (لمجلا ةيشاح) .ةيعبس ةثالثلاو "داكت" يف نيتءارقلا نم لك ىلع 2
 ءاهتحت يلا قوف لك قاقشنا هنم دارملاو «تاوامسلا ىلإ "نهقوف نم" :هلوق ف ريمضلا نأ ىلإ ريشي :قشنت ي
 قشنتف «ضرألا قوف عيمجلا طقسي نأ ىلإ اذكهو «ةسماخلا قوف ةسداسلاو :ةسداسلا قوف ةعباسلا طقست يعي

 ريمضلا دوعي نأ حصيو :يواصلا لاق .لالحلاو ةبيهلا ديزم يف غلبأ ةيقوفلاب دييقتلاو .ًاده لابحلا َرْختو ضرألا

 .ضرألا ركذ مدقتل ؛نيضرألا ىلع وأ «نيكر شملاو رافكلا قوف ىلع



 ىروشلا ةروس 10 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 نَمِل َتروُرِفْغَتَسَيَو دمحلل نيسبالم قا ا ل و

 تينا ودا ليلا .مهب 2 ْمِحَّرلَأ هئايلوأل وفعلا ره أ َّنِإ دل نينمؤملا نم ضْرألا ىف

 3 ,5) ليكوي مِيَلَع َتنأ آَمَو مهيزاجيل مِيْلَع ٍصْحُم ُاطيِفَح هلأ ءايؤأ مانضألا أ هنود

 َكيَلِإ انيخوا ءاحيإلا كلو لثم َكل'َذكَو .غ البلا الإ كيلع ام «مهنم بولطملا لّصَحُت

 5 2 ٌ ١ 0 ع ع 2 اضل رقم سس مدر ل ربا يا لم 00

 سانلا َرْذِمَتَو سانلا رئاسو ةكم لهأ يأ اَهَوَح ْنَمَو ىرقلا ّمأ فوخت َرَذَشَل ًيِبَرع اًناَءْرق
 02 ل امرا
 ىفقيرفَو ةنجلا ىف مهنم قيرف هيف كش َبيَر ال قلخلا هيف عمجب «ةمايقلا موي يأ عمتجلا موي

 نكجلو ماسالا وهو. اهدهلاو قيد: ىلع يأ ةداو دم هياكل ثلا ءاهوتو ءناقلا [8:ووشلا

 مهنع عفدي (2) ريصن : الَوَنإَو نم ا أم ا َنوُماَظلََو هير ىف ٌماَشَي نم لخّدي

 ,لاقتنالل يتلا "لب" نيعم. ةعطقنم "م "" يلو ةانضألا يأ فود ني اودعارمأ مياذعلا

 30 «نينمؤملل رصانلا يأ ا ءايلاوأ نودحتلا يبل أ ةراكتذلل ةرمشاَو

 دارملاف «نينمؤملا نم ضرألا يف نم نوعفشي يأ :نورفغتسيو (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت هيلإ دلولا ةبسن نم :ليقو :هتمظع

 (يحركلا ريسفت) .مهتياده نوبلطي يأ (؛:رفاغ) ِكاوْنَمآ َنيِذْلل َنوُرِفعَتْسيَوإ» :هلوق يف امك «ةعافشلا رافغتسالاب
 يصخ يأ :صخم (لمجلا ةيشاح) .يواضيبلاك رافكلا لمشي ثيح ءهمومع ىلع "ضرألا يف نم" ىقبأ مهضعبو
 (لمجلا ةيشاح) .ءيش اهنم هنع بيغي ال ءاهطباضو اهظفاح يأ «مهلامعأ
 لهأ يأ :ىرقلا مأ (كرادملا ريسفت) .بسحف رذنم تنأ امنإ ,مهرمأ كيلإ ضوفم الو مهيلع لكوم. يأ :ليكوب

 امنإو ءءامسلا لهأو لب ضرألا لهأ رئاسل ثوعبم وهف ,ةهج لك نم يأ :اهفوح نمو .ةكم يهو «ىرقلا مأ
 كلذ يف قلخلا نأل ؛ىرشبلل الحم نكي مل تقولا كلذ يف هنأل ءاضيأ ةراشبلاب اثوعبم ناك نإو راذنإلا ىلع رصتقا

 ضرألا نأل ؛كلذب تيمس اهنأو ءفاضملا ريدقتب ىرقلا مأل ريسفت :ةكم لهأ يأ (يواصلا ةيشاح) .رافك تقولا
 ,"عمجلا موي" نم لاح وأ فنأتسم :هيف بير ال (نيلامكلا ريسفت) .عاقبلا فرشأ اههألو ءاهتحت نم تيحد

 .ليصفتلا ضرعم يف اهعوقو ةركنلاب ءادتبالل غوسملاو هدعب فرظلا هرب «أدتبم "قيرف" :هلوقو
 مهذاختاف ءببسلا نايبل ببسملا نايب نم يأ :لاقتنالل يتلا .عمجلا موي هيلع لادلا نيعوجملل ريمضلا :مهنم

 .كعبت نم يلوو كيلو هللاف :سابع نبا نع :يلولا (يواصلا ةيشاح) .رانلا مهوحد يف ببس ةحلآ مانصألا



 ىروشلا ةروس م" نورشعلاو سماخخلا ءزجلا
 يلد درو سا ساب 0 ا : ِ .

 رافكلا عم مهفَلَمْخآ اَمَو [) ٌريِدَق ءْىَش لك ْىَلَع َوهَو قوملا يخوهَو فطعلا در ءافلاو

 لق ,مكنيب لصفي ةمايقلا موي دك 5 3و3 كل هريغو نيدلا نم ءْىْش نم ِهيِف

 ضّرألاو ٍتوَمَسلآ ٌرِطاَف .عجرأ ( م هاف هاو تدور هلع وور هلأ كلو مه :مهل

 معنا َنِمَو مدآ علض نم ءاوح قلخ ثيح اج وزأ مكيف نير َلعَج يحبو

 558 ءروكذملا لعجلا يف هيف مكقلخي ةمجعملاب َمُكوَرْدَي | نانو 0 اكنورأ

 تاليوأتلا" فو .هريغ ىتوملا يبحي دوبعم ضرألاو ءامسلا يف سيل «كلذ هنأش نم يأ :ىتوملا يبحي وهو
 لك ىلع وهو ءادغو مويلا بولقلاو سوفنلا تيميو «ةتيملا بولقلاو سوفنلا يأ "ىتوملا يبحي وهو" :"ةيمجنلا
 يبحي :لهس لاقو «راتتسالاب سفنألا تيميو ؛يلجتلاب ييحي :دأح يطساولا لاقو «مادعإلاو داجيإلا نم ريدق ءيش
 نايب "ءيش نم" :هلوقو «ةلوصوم وأ ةيطرش أدتبم "ام" :خلإ متفلتخا امو .اهفاصوأ نم يأ ,ءتومت يح سوفنلا
 .رانلا لطبملاو ةنحلا قحلا لخديف يأ :مكنيب لصفي .أدتبملا ربخ "هللا ىلإ همكحف" :هلوقو ءاه
 (لمجلا ةيشاحإ .ءاسن يأ "اجا وزأ" :هلوق 0 نم يأ :مكسفنأ نم مكل لعج

 اراك را عفر اوال اال قداصلا رفعج نع يور :خإ ءاوح قلخ ثيح

 ءرصعلا ىلإ لاوزلا نم ةعمجلا موي دوجسلا ناك :لاق مذ سابع نبا نعو .نوبرقملا ةكئالملا مث ليئارزع مث ليفارسإ
 ظقيتسا املف ءيح نم تقل اهنأل ؛ءاوح تيمسو 0 و ا ا

 ح :اولاقف ؟يل هللا اهقلخ دقو ّملو :لاق «مدآ اي هم :ةكئالملا تلاقف ءاهل هدي دمو اهيلإ لامو نكس اهآرو
 (لمدلبا ةيشاح) .تارم ثالث دك دمحم ىلع يلصت ىح رف ؟اهريع امو لاق ءاهرهم يدون

 ماعنألاو سانلل لعج نأ وهو «ريبدتلا اذه يف 0 :ىعملاو ءاهياب ىلع "يف" نوكت نأ زوجي :هيف مكؤرذي
 ءالقعلا بلغو «ماعنألاو نيبطاخملل "”مكؤرذي" يف ريمضلاو «دلاوتلا مهئانإو ا ذ نيب ناك ىح ءاحاوزأ
 حالطصا وهو :خيشلا لاق «نيتلعلا تاذ ماكحألا نم يهو :يرشخمزلا لاق .بيغلا مهريغ ىلع نوبطاخملا

 يف "مكؤرذي" نيعم امف :تلق نإف :يرشخمزلا لاق مث ءاعمتجا اذإ ةبيغلا ىلع بلغي باطنخلا نأ ئيعيو ءبيرغ

 :لوقت كارت الأ «ريثكتلاو ثبلل ندعملاو عبنملاك ريبدتلا اذه لعج :تلق ؟هب مكؤرذي :ليق الهو «ريبدتلا اذه

 ةيببسلل اهنأ :يىناثلاو ١74(« :ةرقبلا) ةاَيَح نيفانفولا يف كلو :ىلاعت لاق امك ريثكت جاوزألا قلخ يف ناويحلل

 (لمجلا ةيشاح) .قولخملل وأ لعحلل دوعي ريمضلاو ؛هببسب مكرثكي يأ «ءابلاك
 اروكذم هنوكل ؛محرلا وأ نطبلل "هيف" :هلوق يف ريمضلا :ليقو ءاحاوزأ ماعنألاو سانلا لعج يأ :لعجلا يف

 (نيلامكلا ريسفت) .دلاوتلاب هبيسب مكر تكي يأ ءامكح



 ىروشلا ةروس ك2 نورشعلاو سماخلا ءرجلا

 5 بيلغتلاب ماعنألاو يسانألل ريمضلاو «دلاوتلاب هببسب 00 يأ

 كه دصبلا لاقي امل ٌعيِمَسلَآ َوهَو هل 9 ال ىلاعت هنأل ؛ةدئاز فاكلا

 كحل رطملا نم «ءامهنئازح 0 يأ فا تورش ديلاقم هل 0

4 2 

 5 58 ديلقإ وأ ديلقم و أ دالقم عمج

 لك ءُهنإ اتا انور يقيشي ذقت رو انام اشك عل هعّسوي َقْرَرْلَأ طسبي امهريغو

 ا احوُت -هب ْىَّضَو ام نيِدلآ َنِّم مُكَل َعَرْس جز مِلَع ٍءْىَس ْ م َ ها 39 5 هه ل لا هش ل
 دمحم ةمأل باطخلا

 ."لعج" نم ذوخأملا لعجلا ىلع دئاع "هيف" يف ريمضلاو «ةيببسلل "يف" نأ ىلإ كلذب راشأ :هببسب مكرثكي يأ

 رهاظلا ىضتقم ناكف ؟دحاو ريمض يف هريغو لقاعلا نيب عمج فيك :لاقي امع باوج :بيلغتلاب (يواصلا ةيشاح)
 كلثم :مهلوق يف امك «تاذلا نع ةيانك لثملا :ءيش هلثمك سيل (يواصلا ةيشاح) .اهؤرذيو مكؤرذي :لاقي نأ

 نأ ىلع فقوتي ال اذهو «ىلوأ هنع هيفن ناك هبساني نمع يفن اذإ هنإف ؛هنع هيفن يف ةغلابلا دصق ىلع ءاذك لعفي ال

 (نايبلا حور) .هل لثم ال نم نأش يف ةقيرطلا هذه تكلس مث «لثملا ريدقت يفكي لب «جراخلا يف لثم ققحتي

 ؛ىلاعت هل لثملا توبث مهوي ةيآلا رهاظ نأ وهو «ردقم لاؤس نع ةبوحأ دحأ اذهو ,ديكأتلل يأ :ةدئاز فاكلا

 مزلي اضيأو ؟هل لثم الو ءالثم هل نأ تبثف «هلثم نع ةلثامملا ىفنف «هلثم لثم سيل :ريدقتلا ريصي هنأل ؛لاحم وهو

 نأب رسفملا باجأف ؟لاحم ىلاعت هل لثملا تابثإ نأ عم ءوه وهو لثم هلثمف «لثم هل ناك اذإ هنأل ؛ضقانتلا هيلع

 "لثم" نأب اضيأ بيحأو «ماقملا اذه يف ةبوحألا لهسأ باوحلا اذهو «ءيش هلثم سيل ريدقتلاو «ةدئاز فاكلا

 ف الإ زوجي ال وهو «ريمضلا ىلع فاكلا لوخد هيلع مزلي اضيأو «ةزئاج ريغ ءامسألا ةدايز نأب درو «ةدئاز
 فاكلا نأب اضيأ بيحأو .ءيش هتفص لثم سيل :ريدقتلاف ذئئيحو «ةفصلا ئعم لثملا نأب اضيأ بيحأو ءرعشلا

 يف ةغلابم لثملا نع ةلثامملا يفنف .خأ ديز يخأل سيلو «لخبي ال كلثم :مهوقك ةيانكلا ليبق نم مالكلاو «ةيلصأ

 (يواصلا ةيشاح) .سفنلا ماقم لثملا ميقت برعلا نأل وهو «هنع اهيفن
 ىلع هريغ ىرحجو «هل لثم ال ىلاعت هنأل ؛ةدئاز اهنأ ىلع يلحملا لالجلا ىرجف :"بيطنخلا" يف لاق :خلإ ةدئاز فاكلا

 نس نيعع. عرش :مكل عروش .اصخلم «ىلوأ هنع هيفن ناك هّدسم هّدسيو هبساني نمع ىفن اذإ هنأل ؛ةدئاز تسيل امنأ

 .ًاحضاو اقيرطو ةنس لعجو
 ةمظعملا عئارشلا باحصأو مزعلا اولوأو ءايبنألا رباكأ مهنأل ؛ركذلاب ءالؤه صخ :خلإ احون هب ىصو ام

 ثعبي ناك امنإ لسرلا نم مهادع نم امأو ءديدج عرش هل لسرلا ءالؤه نم لك ناكف «ةددجتملا ةلقتسملا

 ىسومو ميهاربإ نيب نمو ,حون عرش غيلبتب اثعب -حلاصو دوه امهو- ميهاربإو حون نيب نمف «هلبق نم عرش غيلبتب

 - ؛مهلبق نم ركذي مل امنإو .ىسوم عرش غيلبتب اوثعب ىسيعو ىسوم نيب نم اذك و «ميهاربإ عرش غيلبتب اوعب



 ىروشلا ةروس "ا نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 نار َمِهرَبإ هب اَئْيَّصَو اَمَو َكِيَلِإ اكيَحْوُأ ىِذَلاَو ةعيرشلا ءايبنأ لّوأ وه
 وهو دك دمحم ىلإ ىحوملاو هب ىصوملا عورشملا وه اذه هيف ْأوُقَقَتَت اَلَو نيِدلآ أوُبيقأ

 ديحوتلا ىلإ هَل َنَيْجحُهْلَأ ديحوتلا نم ِهْيَلِإ مُهوُعَدَت اَم َنكِرَشُمْلا لَع مظعَربَك ديحوتلا

 نيدلا يف نايدألا لهأ يأْأَوَقَرَقَت اَمَو .هتعاط ىلع لبقُي ج9 بين د نم قمل ىو ناشر نم

 ورلاكلا نسادت ل نأب
 جربي ءاسب

 انآ

 ىلإ رمألا كلذ رمتساو «شاعملا حلاصمو ديحوتلا هعرش ناك مدآ نأل ؛ةعورشم ماكحأ حون لبق نكي مل مهنأل -
 «تانايدلاو بادآلا هل حضوأو «تابجاولا هيلع فظوو ؛تاوخألاو تانبلاو تاهمألا ميرحتب ىلاعت هللا هثعبف حون
 للملا زيخب هللا همت نحن ةعيرش رثإ ةعيرشو «لخعاو.دعب ادحاو ءايبنألاب رصانتي ؛لسرلاب دكاتي رمألا كلذ لزي لو

 (يواصلا ةيشاحإ) .ةمدقتملا عئارشلا عيمج عمج دق انعرش نأ اذهب نيبتف تو انيبن لسرلا مركأ ناسل ىلع ءانتلم
 لوأ تنأ «حون اي :نولوقيف احون نوتأيف" :يراخبلا دنع ةعافشلا ثيدح يفو «يوغبلا ركذ اذك :ءايبنأ لوأ وه

 ءابآلا ةيبرت لثم ءداشرإلل مهثعب تناك هريغو مدآ ءايبنألاو لسرلا نم هلبق نمو "...ضرألا لهأ ىلإ لسرلا

 امنِإو «ةقحلا دئاقعلا رئاسو ءارحلا مويبو هبتكبو هلسرب ناميإلا اذكو يأ :ةعيرشلا (نيلامكلا ريسفت) .دالوألا

 ,ةفلتخم األ ؛عئارشلا يف ام نيدلاب دري ملو «دئاقعلا يف ةدمعلا وه هنوكلو هفرشتل ؛ديحوتلا ىلع رسفملا رصتقا

 ىعم.ةيريسفت "نأ" ف يأ :خإ عورشملا وه اذه .(4/6:ةدئاملا) كًاجاَهْنِمَو ةَعْرش كم انَلَعَح لكل :ىلاعت لاق

 وأ «خلإ اوميقأ نأ وه :هريدقت رمضم أدتبم ربخ «عفر لحم يف ةيردصم نوكت نأ زوجيو (يحركلا ريسفت) ."يأ"

 (لمجلا ةيشاح) ."نيدلا" نم الدب رح لحم يف وأ ءلوصوملا نم الدب بصن لحم يف
 نم بوذهملا نإف ؛كلاسلاو بوذجحملا يماقم ىلإ "هيلإ يبتحي" :هلوقب ريشي :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يف :خلإ هيلإ يبتجي هللا

 لمع يزاوت هبذجب نيرادلا نع هبذجو «هسفنل هعنطصاو ؛مهبحي نم كلس يف هكلسو «لزألا يف هللا هابتجا «صاوخلا

 ةيادهلل نيقفوم «هنوبحي نم كلس يف مهكلس نيذلا ماوعلا نم كلاسلاو ءردتقم كيلم دنع قدص دعقم يف نيلقثلا

 تلصح ةبوتلا تحص اذإف «ةبوتلا ةجيتن ةبانإلاو .دانعلا قيرط نم داشرلا ليبس ىلع ةبانإلاو دهجلا يمدق ىلع

 عمم وه ءابتجالا نإ :يوغبلا لاقو «هعمج :جارخلا ىبج نم «ديحوتلا ىلإ يحي يأ : يبتجي .ىلاعت هللا ىلإ ةبانإلا

 هنأكف «هدابع نم ءاشي نم هنيدل يفطصي يأ :لاق ثيح رسفملا هراتحاو «هناحبس هلل "هيلإ" ريمضو ؛ءافطصالا

 (نيلامكلا ريسفت) .ءانثتسالا نم موهفم تبثم لعفل هل لوعفم :ايغب (نيلامكلا ريسفت) .ماللا نعم. "ىلإ" لعج



 ىروشلا ةروس "م نورشعلاو سماخلا ءزجلا
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 رِضَقَل ةمايقلا موي ىَّبَسُم ٍلَجَأ لإ ءازجلا ريخأتب َكَبَر نِم تَقَبَس ُةَمِلك اَلَوَلَو َمْبَتْيب

 د هس 4م 0 هس سس 4 ع 2 _ هَ م . 0 3 1 . ٠

 دوهيلا مهو َمِهِدْعَب ْنِم ّبتكلا أوثروأ َنيِذَلا َنِإَو ايندلا يف نيرفاكلا بيذعتب َمُجَتْيب
 دع .

 ريل يا ص هت ## 000 5 5 د و دن رتاوس ا #7 4

 عذاف ديحوتلا 3لل'نلف .ةبيرلا عقوم 20 بيرم ا دمحم نم ُهَنِم ٍّيلَس ىنَل ىراصنلاو
 د دص <

 هسا ا" هع ريو - 1 ريق سس مت يب يد رش 2 تو 2 7

 هي يبارك 0 ْمهَءاَوَهَأ عينت الو تريَأ امك هيلع ٌمقَعْسأَو سانلا !دمحم اي

 مكتتو انُبَر ُهّللأ مكحلا يف 7 لدعأ نأب /اليئال فرب بلوسررألا أ لّرْنأ
- 

 00 ان يَ

 اذه كت انتي ةموصخ هَجُح ا هلمعب ىزاجي لكف ْمُحْلَمَعأ كلو المع ١ ال

 عحرملا +ة:ٌريِصَمْلآ هيلو ءاضقلا لصفل داعملا يف اََََب ُعَمْجَحُهَمآ داهجلاب رمؤي نأ لبق
 هت زجعم روهظل ؛«نامبإلاب يبد ٍدْعَب ْنِم هّيبن هللا نيد ىف تروُجاحم ني

 ل 00 را 506 00

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .باتكلا لهأ رفك ةيفيك نايب رْثِإ نآرقلاب نيكرشملا رفك ةيفيكل نايب :خلإ باتكلا اوثروأ نيذلا نإو
 .225 هدهع يف نيذلا يأ ءىراصنلاو دوهيلا مهو «ليجنإلاو ةاروتلا يأ "باتكلا اوثروأ نيذلا نإو" :"بيطخلا" ةرابعو

 .تارومأملا عيمج ىلع وأ ءاعدلا ىلع :ليقو «ديحوتلا :هيلع مقتساو (لمجلا ةيشاح)

 دوه يئتبيش' :لاقو دي هللا لوسر باش انه نمو «ةدابعلا قح هتدابعو «هتاقت قح هللا ىوقت نم يأ :كرمأ امك

 ام هللا اوقاف :هلوقب هتمأ نعو هنع هللا ففحخ نكلو «هب رمأ امب همايق مدع نم هفوخ هبيش ببسف ؛"اهتاوحخأو

 دبعن نحنو «ةنس انتحلا دبعا :اولاق ثيح يأ :مهءاوهأ عبتت الو (يواصلا ةيشاحإ .(5١:نباغتلا) 4متغطَتْسا

 «ةردقم رمألا ةلصو «ليلعتلل ماللا :ليقو «ءابلا ئعمب ماللا نأ ديري :لدعأ نأب يأ (يواصلا ةيشاح) .ةنس كمهإ

 (نيلامكلا ريسفت) .ءافلا ريدقت نم دب الف اذه ىلعف «ةدئاز ماللا :ليقو ءمكنيب لدعأل ؛لدعلاب ترمأ يأ

 .ةرباكملا ىوس لحم ةفلاخملل الو «ةجاح ةحاحملل قبي ملو ءرهظ دق قحلا نأل ؛ةموصحخ ال يأ :ةموصخ

 هربحخو ىناثلاو «يناثلا ربخ "ةضحاد"و ءناث أدتبم "وهتجحا"و ءأدتبم :جإ نوجاحي نيذلاو (دوعسلا يأ ريسفت)

 هذهف «مكنم ريخ نحنف ل مكباتك لبق انباتك :اولاق :دوهيلا مهو (لمجلا ةيشاح) .لوألا ربخ
 (نيلامكلا ريسفت) . ةداتق نع يور اذك «مهتموصح



 ىروشلا ةروس فق نورشعلاو سمافلا ءزجلا

 نع لبفلل قلعم "لعل"و © بيرق اهايتإ يأ َةَعاَسلا َلَعَل كملعي َكيِرَدَي اَمَو لدعلا

 :نولوقي 0 1 يب لِجَعَتَسَي .نيلوعفملا دسم دس هدعب امو «لمعلا

 اهنا نوم اف نوفئاح َنوَقِفُمُم اونماَع لاو ةيتآ ريغ اُهأ مهنم انظ ؟ىنأت ّئم
 رص

 5 تفيِطل هللا 65 دمِعَب ٍلْلَص ىفْل ٍةَعاَسلأ ىف نولداجي َتوُناَمُي َنيِذّلآ ّنِإ آلآ ُىَح

 لك نم 7 مهيصاعم. اعوخ مهكلهي : ثيح .مهرجافو مهرب ءهِداَبِعب

 ديري تاك نَم .هرمأ ىلع بلاغلا ج3 ُريِزَعْلا هدارم ىلع وَقْلاَوِهَو ءاشي ام مهنم

 ةنسحلا (هيف فيعضتلاب ا درت باوثلا وهو اهبتسك يأ ةَرْجألا َتَرَح هلمعب

 و ا فيعضت الب اَبِم -هتّْؤُت اًيْئّدلآ َتَرَح ٌديرُي حراك نَمَو رتكأ و وشعلا لإ

 نيع وهو :ليقو «ةلزنملا هبتك يف رمألا لزنأ هنأ لدعلا لازنإ نيعمو «فاصنإلا ةلآ هنأل ؛انازيم لدعلا يمس :لدعلا

 ىعم ءاردإلا :كيردي امو (نيلامكلا ريسفت) .ديدحلا ةروس يف يتأيسو «هب نزوي نأ رمأو حون ىلإ لزنأ «نازيملا
 عم "بيرق" ركذ فيك :لاقي امع باوج :اهنايتإ يأ .ةعاسلا لاحب املاع يأ ايراد كلعجي ءيش يأ يأ «مالعإلا

 ركذملا هيف يوتسي ابيرق نإ :لاقي الو ءفاضملا فذح ىلع مالكلا نأ :باوحلا لصاحو !؟ثنؤمل ةفص هنأ

 ركذو :"بيطنخلا" يفو ."لمجلا" نم اصخلم ءركذ ام هيف يوتسي الو «"لعاف" انه "اليعف" نأل ؟ثنؤملاو

 وأ «برق تاذ يأ «ءبسنلا ئيعم ىلع وأ ثعبلا وأ تقولا ئعم يف ةعاسلا نأل ؛ثنومل ةفص ناك نإو "بيرق"

 .ةعاسلا ءيحمب يأ ءفاضم فذح ىلع

 وه لوألا لوعفملاو نعي «”"بيرق ةعاسلا لعل" ةلمج هدعب يذلاو ؛"كيردي" وهو لعفلا دعب يأ :هدعب ام و
 (لمجلا ةيشاح) .ةزمحلاب اهل يدعتملا "ىردأ" عراضم هنأل ؛ةثالثل دعتم لعفلا اذهف .ءفاكلا

 «صيصخت ال هنأب نييفانتملاك هدابعب فطللا ميمعت عم ءاشي نم قزرلا صيصخت نأ نم مهوتي امل عفد :مهنم لك نم

 (نيلامكلا ريسفت) .هتمكح هتضتقا ام ىلع رحآب كلذو ءردقب اذه صخي يأ ,مومعلا نم ركذ ام عيزوتل نايب لب
 بسكلا :ثرحلا :"سوماقلا" يف ءيرشخمزلا عرزلابو «يوغبلا رسف هبو ءبسكلا ةغللا يف :ثرحلا :اهبسك يأ
 .ازاجب هتارمث ىلع بسكلا قلطأف «باوثلا وهو «عرزلاو لاملا عمجو

 ءاهنم اهل مسق ام هيطعن ءاهل هتمدخو هلمع لعجو ءايندلل هتين فرص نم ىعملاو ؛هتمدخو هلمعب يأ :ديري ناك نمو
 هجو هلمعب دصقيو ؛هبر يضري اميف ىعسي نأ صخشلل يغبني يذلاف ءبيصن الو ظح ةرحآلا يف هل سيل كلذ دعبو
 (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .ةرخآلاو ايندلا يغ هل لصحي «هديسو هقلاخ



 ىروشلا ةروس 4 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 مه أًوتَحَرُسش ةكم رافكل َرُهَل لب ْمَأ 29 بيِصن نِم ةّرجآلا ىف دُهَل اَمَو هل مسق ام

 مييعام ام: كتمافلا يرددلا ني نافكلل وهل ءاكرشلا :ينأ اوُعَرَش .مهنطابق

 وي يف ءازجلا نأب «قباسلا ءاضقلا يأ ٍلَصَمْلا ةَملَك الَوَلَو ثعبلا راكنإو كرشلاك

 ا ايندلا يف مهل بيذعتلاب نينمؤملا نيبو ل حل ةمايقلا

 امم نيفئاخ َيِقِفَغُم ةمايقلا موي تيِملّظلا ىَرَت .ملؤم جو ٌميِلَأ ُباَذَع مُهَل
 موي مهي ٌّعِقاَو اهيلع ءازجلا يأ َرهَو اهيلع اوزاجي نأ تائيسلا نم ايندلا يف أوُبَسح

 ةبسنلاب اههرنأ ل ىف َحلَّصلآ اوُنِمَعَو اوُتَماَء َنيِذَلاَو ةلاحم ال ةمايقلا
 ف

 0 ل َمِهَيَر َدنِع َنوُءاَشَي ام مه مود نم ىلإ

 كك

 يف "نم" نأ ىلإ ةراشإ هيفو «هيغتبي وأ ديري نأ ال ؛هل مسق يذلا هعرز هيتؤن يأ «ءاتيإلل ناث لوعفم :هل مسق ام

 يعسلا مّدقو ءايندلل هلمع َدّرحَج نإف ؛ليصفت هيف ماقملا نأ ملعاو .ميعنلا يف ظح يأ حا هل امو .ضيعبتلل "اهنم"

 نأك «نامبإلا ادع اميف طيرفتلا ناك نإ امأو الصأ ميعن ةرخآلا ف هل سيلو ءرانلا يف دّلخم وهف «نامبإلا ىلع اهيف

 ىلإ ريشي :لب (يواصلا ةيشاح) .لماك ريغ ةرخآلا يف ميعن هل ءصاع ملسم وهف ءايندلا بلطل ادنضق هلع يئاري

 (نيلامكلا ريسفت) .خيبوتلا وأ ريرقتلل يه ةزمهلاو ؛"لب" ئيعم. ةعطقنم "مأ" نأ

 (يواصلا ةيشاح) .مههالضإ ببس اهنأل ؛ببسلل دانسإلا نم «زاحب نيطايشلا ىلإ عرشلا دانسإ :مهل اوعرش
 .باذعلا مهقاقحتسال نيبم فانئتسا :نيملاظلا نإو .مهدعوم ةعاسلا لب :لاق ثيح :ةمايقلا موي يف

 (يواصلا ةيشاح) .اوبسك ام ءازج نم يأ ءفاضم فذح ىلع مالكلا نأ ىلإ كلذب راشأ :اهيلع اوزاجي نأ

 امغ فونملا ناك اذإ :لاقي ام باوحج ىلإ ةراشإ هيفو .هنم محل دب ال يأ ءاوقفشي مل وأ اوقفشأ يأ :ةلاحم ال
 نوفئاح مهنأ :باوجلا حاضيإو ؟"ممب عقاو وهو" :هلوق نيبو هنيب عمجلا فيكف ءهوركم عقوتل ؛ناسنإلا قحلي

 عفدلا يف ذحنأو ءهوركملا نم عقوتي امه رعشتسا اذإ فئاخلا نأل ؛رذحلا مهعفني ال نيح رذحلا نولواحي نوقفشم

 .بيجعتلاو هنم بجعتلل ةّنظم ناك «عفدلا لواز روذحملا هب ملأ اذإ نيح رذحلا كرت نمو ءهنم صلحتي امر

 اولمعي ملو اونمآ نيذلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو ءاهبيطأو اهالعأ ةنحجلا ةضورف يأ :ةبسنلاب اههزنأ (لمجلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .بيطألا يف الو ىلعألا يف اوسيل مهنأ ريغ «ةنجلا يف تاحلاصلا
 (يواصلا ةيشاح) .ةيزاحم ةيدنعلاو «"نوؤاشي" ل فرظ :مهير دنع



 ىروشلا ةروس م نورشعلاو سماخلا ءرجلا

 ُهَداَبِع هب القثمو اففخم ةراشبلا رات ذلا َكِلَذ 2 ٌريبَكْلا لَصَفْلا وه َكِلَذ

 الإ اًرَجَأ ةلاسرلا غيلبت ىلع يأ ِهّيَلَع ملَعَت 11 نلف, تكلملا اولمعو اوما ليدل '

 2 0 0000020- .عطقنم ءانشتسا ' َيَقْلا ىف َّدَوَمْلآ

 ه2 1
 ريمضلا لصتاف راحجلا فذح «,"هب" :هلوقب رسفملا هردق ,فوذحم دئاعلاو ؛هربخ "رشبي يذلا"و ءأدتبم : كلذ

 :ريدقتلاو «دئاع ىلإ جاتحت الف ةيردصم اهفأ نم سنوي يأر ىلع امأو ,ءلوصوم مسا اهنأ نم حيحصلا ىلع اذهو

 راشبإلا نم يأ "اففخم" :هلوق .ةراشبلا ةدام نم يأ :ةراشبلا نم (يواصلا ةيشاح) .هدابع هللا ريشبت كلذ هدنع

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل ريشبتلا نم يأ ”القثم" :هلوقو «يلعو ةزمحو ريثك نباو ورمع يبأل
 325 يبلا نأ :نُكذ سابع نبا نع :لوألا «لاوقأ ةثالث ىلع ةيآلا هذه نئيعم يف نورسفملا فلتحا :ىبرقلا يف ةدوملا الإ

 لقإ» :لحو زسع هللا لاقف «ةبارق مهيف هل ناك دقو الإ مهفوطب نم نطب سيل ءشيرق نم بسنلا طسو ناك
 نوعبتت مل نإ نيعملاو «ةبارقلا نم مكنيبو نيب ام يأ «0:ىروشل) 4ىَبرَقْلا يف : ةدَوَمْلا لِ ا هْيَلَع ةكلاسأ ال

 اهعفن مكيلع دعي ينوذؤت الو يمحر اولصو «ىبرقلا قح اوظفحاف
 وهو مكاده لج 5 7 داتا تناقل بجنب نيكل 1 دلل مدن لق ا اضيأ هنع :ياثلا

 ,ةيآلا تلزنو مهيلع اهدرف ءام هوتأ مث اولعفف ءمكلاومأ نم ةفئاط هل اوعمجاف مكدلب يف مكر اجأو .مكتحأ نبا

 ىلإ برقتلا يف ةروصحم مكتدومو مكتبحم اولعجت نأ الإ هانعم نأ :نسحلا نع :ثلاثلا .راصنألل باطنخلاف ذئتيحو

 ىلعو ؛براقألا نيعمب يناثلا ىلعو محرلا ىيعمب ةبارقلا لوألا ىلع ىبرقلاف ءيويند ضرغل ال «هتمدخو هتعاطب هللا
 هل :انلق ؟انهه ءانثتسالا نيعم امف ءزوجي ال غيلبتلا ىلع رجألا بلط :تلق نإف .برقتلاو برقلا نيعمه ثلاثلا

 :رعاشلا لوق دح ىلع «مذلا هبشي ام. حدملا ديكأت نم اذه نأ :لوألا «ناباوح

 بئاتكلا عارق نم لولف نمب مهفويس نأ ريغ مهيف بيع الو
 ؛مهفارشأ قح يف اصوصحخ «ةبجاو نيملسملا نيب ةدوملا نأل ؛رجأب سيل ةقيقحلا يف وهو ءاذه الإ بلطأ ال ئعملاف

 مت مالكلاف ذئئيحو ءرسفملا لاق امك عطقنم ءانثتسالا نأ :يناثلا .رهاظلل رظنلاب الصتم ءانثتسالا نوكيف ذئنيحو

 :ليق هتبارقب دارملاو .يبارق مكر كذأ يأ ."ىبرقلا يف ةدوملا الإ" :لاق مث ,"ارجأ هيلع مكلأسأ ال لق" :هلوق دنع

 (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .سابع لآو رفعج لآو ليقع لآو يلع لآ مه :ليقو هد امهانباو يلعو ةمطاف
 يف ةدوملا الإ" :لاق مث ,"ارحأ هيلع مكلأسأ ال لق" :هلوق دنع مالكلا متو ءعطقنم ءانثتسا اذه يأ :عطقنم ءانثتسا

 ىورو :هيف اضيأو (ريبكلا ريسفتلا) .رحأب سيلو رجأ ظفللا يف هنأكو «مكنم بارق مكركذأ نكل يأ 0
 ؟مهقدوم انيلع تبجو نيذلا ءالؤه كتبارق نم هللا لوسر اي :ليق ةيآلا هذه تلزن امل هنأ "فاشكلا" بح

 - اونوكي نأ بجو اذه تبث اذإو لَو يبلا تراقأ ةطيرألا ءال لهن نإ تنيك ءاكح اهانإو هكلفاقو لع :لاقف



 ىروشلا ةروس "م نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 نم نطب لك يف هل نإف ا ل 0 نأ مكلأسأ نكل يأ

 هللا نإ اهفيعضتب نكس اف دذل ةرث ةقاط عنخ - بستكي َفرّتقَي نَمَو ةبارق شيرق
 رم ةنسحلا فيعضتب ةنحللا وأ ةنسحلا يف 7

 ةبسني ابك هللا ىلع لئَرتفآ َنوُلوَقَي لب مَ .هفعاضيف «ليلقلل 2: ” روكش بونذلل روفغ

 لوقلا اذمي لن لع رضا َكبلق ْلَع طبري َمِتْحَع ُهَللآ ِإَسَي نِإَف ىلاعت هللا ىلإ نآرقلا

 ىلع ةلزنملا ءهِتنَملَكَب هتبثي ّقَلأ قو هولاق يذلا َلِطَسلآ ُهّللآ ٌحَمَْيَو لعف دقو «هريغو

 ءهِداَبِع ّنَع َةَبوَتلآ ُلَبَقَي ىِذْلآ َوِهَو .بولقلا يف ام 22 روُدّصلآ ٍتاّدب ْميِلَع مُهّنِإ هيبن
 ٌبيِجَتَسِمَو ٠ .ءاتلاو ءايلاب 5: ها رواتب ِمَلْعَيَو اهنع : اهنع باتملا ِتاَكيَسلآ ن مر اوف مهنم

 ركب يبأ ريغ نييفوكلل
 ل ِتَحلَّصلا 0 ادم نيل

 لاحلاو قف ركب يبأ ىلع هذ يلع ةيلضفأ ىلع لوقلا اذمب ءالهحلا ضعب لدتسيو .ميظعتلا ديزم, نيصوصخم -

 5 ثلا لوسر دعي ضنا دقو كابا نإ :لاقو 0# ركب يبأ ةيلضفأب ةديدع عضاوم يف حرص يزارلا نأ

 الوانت ةدوملا لوانتي امهأ الإ «تناك ةنسح يأ يف همومع رهاظلاو «ءلوسرلا لآ يف ةدوملا اهنأ يدسلا نعو :ةعاط

 ءاهيلع لماح ةبوتلل لباق :ليقو .هلضفب عاطأ نمل يأ :روكش (نيلامكلا ريسفت) .ةدوملا ركذ بقع اهركذل ؛ايلوأ

 (كرادملا ريسفت) .باثملا نع لضفتلاو ءاياوت ةيفوتو «ةعاطلل دادتعالا نع ةرابع ىلاعت هللا ةفص يف روكشلا :ليقو

 4ًابِذَك هللا ىَلَع ىَرتفْألل :مهوق ىلعو «مهاذأ ىلع ربصلل كبلق ىلع طبري يأ :دهاجم لاق :خلإ هللا أشي نإف

 (كرادملا ريسفت) .مهبيذكتب ةقشم هلحدت الثل (م:أبس)

 ."'مهاذأ كيلع قشي ال ىح ربصلاب كبلق ىلع طبري" :لاق هنأ دهاحمب نع يور اذك «هبلق طبر هللا لعف يأ :لعف دقو

 لب «طرشلاب قلعتم ريغ لطابلا وح نأل ؛"متخي" ىلع فوطعم ريغ أدتبم مالك وهو ؛كرشلا يأ :لطابلا هللا حمو

 عديم :يف تطقس امك طنخلا يف واولا تطقس امنإو ."قحيو" عفرو ىلاعت هللا مسا راركت هليلد ءقلطم دعو وه

 (كرادملا ريسفت) ١١(. :ءارسإلا) كيرّيَخحلاب ُهَءاَعْد ّرّشلاب ناّسْنألا

 نيبنذملا ضعب نأ :ربخلا يفو (لمجلا ةيشاح) ."نم" نعم. "نع" نأ ىلإ ةراشإ "هدابع نع" :هلوقل ريسفت :مهنم

 ءاثلاث عرضتيو وعدي مث ؛هنع ضرعيف ايناث وعدي مث - ةمحرلا نيعب يأ - هيلإ رظني الف «قحلا بانج ىلإ هدي عفري
 تلصح يأ "تييحتسا"و . "هل ترفغ دقف يريغ بر هل سيلو «يدبع نم تييحتسا دق «كئالم 5 :لوقيف



 ىروشلا ةروس ضحي ٠ نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 4 - سا 006 مروع ا 5 5 5 ٍِع

 وَلَو © ٌديِدَس ٌباَذَع مه َنوُرِفَكْلاَو ِلَضَف نم مهُديزَيَو كولأسي ام ىلإ مهييجب
 ُلَرَتُي نكدلَو ٍضْرَألآ ف اوغط يأ ل مهعيمج هِدابِعِل قزّلا هللا لكس

 < ضرألا ف اودسفو اوريكت

 «ضعب نود هدابع ضعبل اهطسييف ٌمآَمَي ام رَدَقِ قازرألا نم .هدضو فيفختلاب
 ريثك نباو ورمع يبأل

 نيف رطملا َتِيَقْلآ ُلْزَتي ىِذّلأ وهو (2) ٌريِصَب يح ءمِداَبِعب هن يغبلا طسبلا نع يكلي

 نينمؤملل نسحملا ُنَولآَوَهَو هرطم طسيي ُهَعَمْحَرُرْشَيَو هلوزن نم اوسفي أوُطَتَق ام ِدّْعَب

 قرفَّتَب ام قلخَو ِضَرَألاَو ِتَوَمَّسلآُقلَح -ِهِتنَياَع ْنِمَو .مهدنع دومحملا ) ُديِمَحْل
 َمهِيَمَح ْنلَعَوُهَو مهريغو سانلا نم ءضرألا ىلع بدي ام يه ِةَبآَد نب اًمِهيِف رشنو
 باطخ ٍمُكَبَصُأ اَمَو .هريغ ىلع لقاعلا بيلغت ريمضلا يف (ٌريِدَق ُءآَسَي اَذِإ رشحلل

 ربعو «بونذلا نم متبسك يأ ٌميِدَيَأ َتَبَسَك امِبَق ةدشو ةيلب ٍةَبيِصُم نم نينمؤملل

 2” 77 ....... (جريثك نع أوفَعَيَو امب لوازت لاعفألا رثكأ نأل ؛يديألاب

 يف هلل ههجو بصني ملسم نم ام طق يبلا لاق ؛"باجأ" نيعمب "باجتسا" نأ ىلإ ةراشإ :نولأسي ام ىلإ مهبيجي

 نعم "باجتسا" نأ ىلإ ريشي :مهبيجي (نايبلا حور) .هل اهرحّدي نأ امإو هل اهلجعي نأ امإ ءاهايإ هاطعأ الإ ةلأسم
 نأب اونمآ نيذلا هللا بيجتسيو :هانعم :ليقو ءمظعتساو مظعت :كلوقك «لعفلا ديكأتل ؛ةدئاز نيسلاو ."باحأ"

 (نيلامكلا ريسفت) .هولأس ام ىلع مهديزيو «هوعد اذإ مه بيجتسيو ؛مهتائيس نع وفعيو «اوبات اذإ مهتبوت لبقي
 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع مدقو "ءاشي ام"ل نايب وأ "لزني"ب قلعتم :ردقب

 نم نإ :-سنأ نع يوغبلا هدنسأ امك- يسدقلا ثيدحلا يف ,ةمكحلا هيضتقت ام بسح ىلع :خلإ اهطسبيف

 هتينغأ ولو ءرقفلا الإ هحلصي ال نم مهنم نإو «هنيد هيلع تدسفأل هترقفأ ولو «ىئغلا الإ هحلصي ال نم يدابع
 (نيلامكلا ريسفت) .بدحجلا نم مهثيغي هنأل ؛كلذب تيم" :ثيغلا (نيلامكلا ريسفت) .هنيد هيلع تدسفأل

 هلوق ف امك «ءدرفملا ىلع نئثملا قالطإ نم وهف ءاممدحأ يف دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ : ضرألا ىلع بدي ام يه

 امم نسحأو ملسأ اذهو «حلملا وهو امهدحأ نم ناحرخي امنإو 7١7(« :نمحرلا) هو خيم :ىلاعت

 يشمك اهيف نوشمب تاوامسلا يف تاناويح قل ىلاعت هللا نأ نم عنام الو ءاهرهاظ ىلع ةيقاب ةيآلا نإ :ليق

 .ءاشي تقو يأ يأ :ءاشي اذإ .ماعلا فرعلا فالح ىلع هنوكل ؛ماهفألا نم ديعب كلذ نأل ؛ضرألا ىلع يسانألا



 ىروشلا ةروس في نورشعلاو سماخلا ءرجلا

 نيبنذملا ريغ امأ «ةرخآلا يف ءازجلا ئيثي نأ نم مركأ ىلاعت وهو هيلع يزاجي الف ءاهنم

 هللا َنيِرِجَعَمِب نيكر شم ايرشثنأ اَمَو .ةرخآلا يف مهتاجرد عفرل ايندلا يف مهبيصي امف
 دص

 عفدي ((2) ريِصن اَلَو إو نم هريغ يأ ِهّللآ يروُد نّم مُكَل اَمَو هنوتوفتف ٍضَرألا ىف ابره

 نإ .مظعلا يف لابحلاك (2) ملغألاك رخبلا ىف ىف نفسلا راو هيا نيو .مكنع هباذع

 سيل َكِلاَذ ىف َّنِإ هورهظ لع ير ال كيان َدكاَوَر كرم نرصي َناَلْظَيف َحيِرلَآ نكسُم أَسَي

 َنُهَقيوُي ْوَأ .ءاخرلا يف ركشيو ةدشلا يف ربصي «نمؤملا وه (2) ٍروُكَس ٍراَبَص لكلا

 نم نهلهأ يأ ًاوُبَسَك ام نهيلهأب حيرلا فصعب نهقرغي يأ ,"نكسي" ىلع فطع

 0 ع هلهأ قرغي الف ف اهنم رن نع يو د بونذلا
 هيي روما نباو 0

 ا ل ا

 اذإ باذعلا مكنع عفدي رصان يأ :ريصن الو (كرادملا ريسفت) .بئاصملا نم مكيلع ىضق ام نيتئافب يأ :نيزجعمب

 يرحلا نأ عم ؛هتفص ءاقبإو فوصوملا فذح مهوي ةيآلا رهاظ نأب لكشتسا :نفسلا (كرادملا ريسفت) .مكب لح

 رحت مل اذإ عانتمالا لحم نأب :بيحجأ ؟هملع مدعل ؛هفذح زوجي الف «ءنفسلا وهو فوصوملاب ةصاخلا تافصلا نم سيل

 كلذلو ءفوصوملا فذح زاج الإو ؛ءعرحألاو قربألاو حطبألاك ةيمسالا اهيلع بلغت نأب ءدماوحلا ىرحب ةفصلا

 (يواصلا ةيشاح) .ةيراحلا نفسلا يأ :لقي لو ؛نفسلاب "راوحلا" رسف
 نم دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :نرصي (نيلامكلا ريسفت) ."نرصي" نعم. لمعتسي «راهنلا نيضميف هانعم لصأ :نللظيف

 (يواصلا ةيشاح) .ًارامن ربخلاب هنع ربخملا صاصتخا وهو ءاهانعم دارملا سيلو «رامث وأ ليل يف ةروريصلا "ّلظ"
 .تابجاولاب نايتإلا وهو ءركش فصنو ؛«يصاعملا نع يأ ربص فصن «نافصن نامبإلا نإف ؛لماكلا يأ :نمؤملا وه

 اهقرغي دق لب هل موهفم الو «نقرغيف اهفصعي وأ ندكر يف حيرلا نكسي أشي نإ :ئيعملاو :نهقرغي يأ (يحركلا ريسفت)
 يف وفعلا لحدأ امنإو ءاهيلع يزاجي الف يأ :ريثك نع فعيو (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغ وأ حول علقك رحآ ببسب هلا

 (كرادملا ريسفت) .مهنع وفعلا قيرط ىلع ًاسان قبيو ًاسان كلهي أشي نإ وأ :نيعملا نأل ؛همزح مزج ثيح قاييإلا مكح

 .نم ةدايزب رحؤم أدتبم "صيحم نم" :هلوقو مدقم ربح :مهل ام



 ىروشلا ةروس "ا نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 وأ آَمَق ملمع نع قلعم يفنلا وأ

 َنيِذّلِل ىقَبَأَو ريَح باوثلا نم هلآ َدنِع اَمَو لوزي مث ءاهيف هب عتمتي ايدل ويت ُمدَتَمَف

 ديلا منإلا َرَبك نوبت َنيِذَلاَو .مهيلع فطعيو ع) َنوُنكوعَي مر لَعَو وتم
 َنوُرَِغَي مه اوُبِضَع اَم اَذإَو لكلا ىلع ضعبلا فطع نم ءدودحلا تابجوم
 0 ةدابعلاو ديحوتلا نم هيلإ مهاعد ام ىلإ هوباحأ جهر أوُباَجَعَسَآ َنيِذّلآَو نوزواجتي

 ايندلا ثاثأ نم ءّىش نم مهريغو نينمؤملل باطحخ متي

 هل طرشو «نيعم نود اظفل اهلمع لاطبإ بوحو وهو «بولقلا لاعفأ صئاصخخ نم قيلعتلا :لمعلا نع قلعم

 لاعفأ نم هنأل ؛"ملعي" وهو ءاهيف لعفلا لمع يأ "لمعلا نع" :هلوقو «ءادتبالا مالو يفنلاو ماهفتسالا لبق اهعوقو
 لوألاو «"متيتوأ"ل ناث لوعفم بصن لحم ف يهو «ةيطرش "ام" :خلإ متيتوأ امف .اهصاوح نم قيلعتلاو ءبولقلا
 نم اهيف امل ؛"ام"ل نايب "ءيش نم" :هلوقو .مالكلا ردص هل نأل ؛يناثلا مدق امنإو «لعافلا ماقم ماق نيبطاخملا ريمض

 امو" :هلوقو .عاتم وهف يأ ءرمضم أدتبم ربخ "عاتم"و ءطرشلا باوج يف ءافلا "ايندلا ةايحلا عاتمف" :هلوقو .ماهيإلا

 (لمجلا ةيشاح) ."ىقبأ"ب قلعتم "نيذلل"و «هربخ "ريخ"و ءأدتبم "هللا دنع

 ذحأ "لوزي مث" :هلوقو .بكرملاو نكسملاو حكنملاو سبلملاو برشملاو لكأملاك اهعفانم نم يأ :ايندلا ثاثأ نم

 دحاو ال :ليقو «ةثاثأ ةدحاولا «تيبلا عاتم :ثاثألا :"حابصملا" يفو .يضقني اعتمت هب عتمتي ام وه عاتملا نأل ؛"عاتم" نم

 (لمجلا ةيشاح) .هظفل نم هل

 طرش ىيعملا اذهبي لكوتلاو ؛هاوس عفان الو راض الو «هيلإ الإ هللا نم مه أجلم ال نأ نودقتعي يأ :نولكوتي مير ىلعو

 يف اطرش سيلف ءصخشلاب لزني ام عيمج يف هيلع دامتعالاو «هيلإ رومألا ضيوفت هب ديرأ نإ امأو .ناميإلا ةحص يف

 (يواصلا ةيشاح) .نينمؤملا مومعل نوكي باوثلا نم هللا دنع ام نأل ؛انه ادارم سيلو ,ناميإلا لماك فصو وه لب ؛هتحص

 (نيلامكلا ريسفت) .عوفرم وأ بوصنم حدم :ليقو ؛ماللاب رخلا لحم يف وهف ءاونمآ نيذلا ىلع يأ :مهيلع

 نإف ؛لكلا ىلع ضعبلا فطع نم «ديدش دعو هيف درو ام لك :رئابكلا ءشحاوفلل ريسفت :دودحلا تابجوم

 (نيلامكلا ريسفت) .هانيب امك «ةريبكلا نم صمخأ ةشحافلا

 نارفغلاب ءاقحألا مه يأ ءطرشلا ءازج ةلمجلاو «ربحو أدتبم :نورفغي مه .ىنعملا ةدئاز "ام" :اوبضغ ام اذإو

 يف تلزن ةيآلا هذهو .مدقتملا لوصوملا ىلع فوطعم :مهيرل اوباجتسا نيذلاو (نيلامكلا ريسفت) .بضغلا دنع

 ام ىلإ هوباجأ" :هلوقو .ةرجه لا لبق ابيقن رشع ثا مهيلع بقنو «هل اوباجتساف نامبإلا ىلإ دلك هللا لوسر مهاعد «راصنألا

 (يواصلا ةيشاح) .ناتدئاز ءاتلاو نيسلا نأ ىلإ رسفملا راشأو و هلوسر ناسل ىلع يأ "لإ مهاعد



 ىروشلا ةروس ل نورشعلاو سماخلا ءزجلا
 . مع. او 20000 0 ١ 2 2 1 صو و جر

 دنولجعي الو هيف نورواشي مم ئّروش مه ودبي يذلا 00 اهومادا ةولّصلا اوماقاَو

 ضظ0 اَذإ َنيِذَلاَو فنص ركذ ْنَمو هللا ةعاط ين (2 َنوَقِفَمُي 06 0 اّمِهَو
 2 ردص

 يروصلا هباشتلا يأ

 :هبيجيف "هللا كارحأ" :هل لاق اذإو :مهضعب لاق 0 هيف صتقي اميف

 يأ هللا ىلع دُهْرَجَأَف هنع وفعلاب هنيبو هنيب دولا َحَلَصْأَو هدا ا "هللا كازحخأ" عام -
 وفعملا نييو :ةخسن ْثو

 .هباقع مهيلع بتريف ءملظلاب نيئدابلا يأ (2) نيِملظلا بح ١ هن ةلاحم ال هرجأي هللا نإ

 ل5 يبلا مودق لبق راصنألا تناك .ىرشبلاك يأرلا ف هتكراش يأ «هترواش ردصم ىروشلاو :مهنيب ىروش مهرمأو
 رْمَألا يف ْمُهْرَو اشور :ىلاعت لاق «كلذب هيو رمأو هب ىىلاعت هللا مهحدمف هيلع اولمع مث «هيف اورواشت ارمأ اودارأ اذإ

 نورواشتي لك هذعي نم ةباححصلا تناك و ةيداهمسالا نومألا ف كلذو هباحصأ بولقل افيلأت ؛(69١:نارمع لآ)

 لصحيف ؛نومدقتملا نونمؤملا يأ :ُفنص ركذ نمو (يواصلا ةيشاح) .ةفالخلا هيف اورواشت ام لوأو ؛تامهملا يف
 مه اوبضغ ام اذإو" :هلوق يف ىلاعت هللا مهركذ دقو ,مهملظ نمع نوفعي افنص :نيفنص نينمؤملا لعج ىلاعت هللا نأ

 «نورصَمْني ْمُه ّيِغَبلا ْمُهَباَصَأ اَذِإ َنيذّلاَو :هلوق يف هللا مهركذ دقو ءمهملظ نمم نومقتني افنصو «"نورفغي
 ش ” اا (يواصلا ةيشاح) .(75:ىروشلا)
 باب نم اهئازج ىلع ةئيسلا قالطإ نأب رعشي همالك رهاظ .عقاولا يف ةئيس نكت مل نإو :خلإ ةئيس ةيناثلا تيم
 .هتبحص يف هعوقول ؛هريغ ظفلب ءيشلا ركذ وهو ؛ةلكاشملا باب نم هنأ نايبلا لهأ دنع ةروهشملا ةراعتسالا

 لاق" :هلوقو .صاصقلا اهيف ىلا تايانجلا رئاس نم اهريغو يأ "تاحارجلا نم" :هلوقو ؛"اهلثم" :هلوق يأ :اذهو

 يأ «حيبقلا مالكلا باوج يف ةضورفم ةيآلا :يدسلاو دهام لاقو :"بيطخلا" ةرابعو ,يدسلاو دهاجب وهو "مهضعب

 (لمجلا ةيشاح) .ىدعتت نأ ريغ نم ءاهلثع, همتشت كمتش اذإو هللا كازحأ :هل لقف هللا كازخأ :صحش لاق اذإ

 ءازجلا يف بحاولا ناك اذإ يأ «عيرفتلل ءافلا :افع نمف .لاوقألا يف لثامتلا بجيف هيلع ديزي الو :خ! هبيجيف

 كلذب راشأ "هنع وفعلاب هنيبو هنيب دولا حلصأو" :هلوقو .ابلاغ ةلثامملا رذعتل ؛حالصالاو وفعلا ىلوألاف ةلثامملا ةياعر

 بيخي ال هللاو ءهللا ىلإ رمألا ضيوفت هيفو ؛ميظع هرمأ نإف ؛وفعلا ىلع ثحو ضيرعت هيفو «وفعلا مام نم حالصإلا نأ ىلإ
 بحي ال هنإ" :هلوق .مظعلا يف اهرمأ ساقي ال ةمهبم ةدع :هللا ىلع هرجأف (يواصلا ةيشاح) .هيلإ رمألا ضّوف نم
 ناك نم :ةمايقلا موي دانم يداني :ثيدحلا يف ءراصتنالا دح نوزواحي نيذلا وأ ,ملظلاب نوؤدبي نيذلا يأ "نيملاظلا

 (كرادملا ريسفت) .افع نم الإ موقي الف «مقيلف هللا ىلع رحأ هل



 ىروشلا ةروس "ملأ نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 .ةذخاؤم م29 ٍليِبَس نّي مهَلَع ام َكِبتَلوَأَف هايإ ملاظلا ملظ يأ ءهِملظ َدَعَبَرَصَنآ ِنَمَلَو

 يصاعملاب قَحْلَآر يَغِب ضرألا ىف نولسَعي نودعو ىداتلا نومللك نيدلا لع لييكلا امنإ

 ربصلا َكِلَذ نإ زواحت َرَفَعَو رصتني ملف َرْبَص نَمَلَو .م ؤم عق) ٌديِلأ ٌتاَذَع َمُهَل كلبتلوأ

 هللا للضي نَمَو .ًاعرش تابولطملا ئعم. ءاقاموزعم يأ جو رومألاِر ْزَع ْنِمَل زواجتلاو
 بدنلا هحو ىلع ولو

 َنيِملَّظلَا ىَرَتَو هايإ هللا لالضإ دعب هتياده يلي دحأ يأ صِدْغَب نمو نم هَل مَ

 َمُهدَرَتَو ؟قيرط (2) ليِبَس نِّم ايندلا ىلإ ٍدَرَم َلِإ لَه َوُلوُقَي َباَّذَعْلا اور اّمَل
 اسد

 نم اهيلإ َتروُرظنَي ٍلذلآ َنِم نيعضاوتم نيفئاخ يريعشخ رانلا نأ اهيلَع نوص رعي

 0 ا ا ا ,ةقراسم رظنلا فيعض يح يفرط

 "كئاوأف" :هلوقو ءأدتبم ةلوصوم وأ طرشلا باوح "خلإ كئلوأف" ةلمجو «ةيطرش "نم"و «ءادتبالل ماللا :رصتنا نملو

 (يواصلا ةيشاح) .طرشلاب لوصوملا هبشل ؛ءافلا تلخدو «هربخ

 ؛ديرجتلا ليبس ىلع لمعلاب هرسف :نولمعي .هايإ ملاظلا ملظ دعب ّصتقاو مقتنا نملو ىيعملاو :هملظ دعب رصتنا نملو
 (نيلامكلا ريسفت) .قحب نوكي ال وهف هانعم ىلع كرت ول يغبلا نإف ؛اديكأت "قحلا ريغب" :هلوق نوكي اليك
 (لمجلا ةيشاح) .هيف يدعتلاب نرتقملا راصتنالاك «قحب ابوحصم نوكي دق يغبلا نإ ؛هب ديق :قحلا ريغب

 هلاق امك «هيف ريمضلا ريدقت ىلإ جاتحي الف ءهربص وهو نيعملا ربصلا ىلإ ةراشإلا نأ ىلإ ريشي :زواجتلاو ربصلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."مهردب ناونم نمسلا :مهوق ف فذح امك هنم يأ عجارلا فذح :يرشخمزلا

 .هكرت يف صخرتي الو هسفن ىلع لقاعلا هبجوي نأ يغبني ام وأ ءاهيلإ بدن يلا رومألا نم يأ :رومألا مزع نمل
 ىلع ربصلا :يشرقلا ديعس وبأ لاقو ."مهردب يا :مهوق نم فذح امك موهفم هنأل ؛ عحارلا فذحو

 ؛لاوحألا لجأ وهو ءاضرلا لاح ىلاعت هللا هثروأ عزجي ملو هبيصي هوركم ىلع ربص نمف «هابتنالا تامالع نم هراكملا

 نأل ؛لاح :خلإ مهارتو (كرادملا ريسفت) .هاوكش هعفنت مل مث ؛هسفن ىلإ هللا هلكو ىكشو تابيصملا نم عزج نمو

 .باذعلا اهيلع لادلا رانلا ىلع دوعي "انيلع" ف ريمضلاو ءاضيأ لاح "نيعشاخ"و «ةيرصب ةيؤرلا
 :لاقي ,ردصملا هب دارملا :ليقو «نيعلا وهو وضعلا فرطلا نم دارملا :ليق :"”لمجلا" فو :يفخ فرط نم نورظدي

 ؛رانلا ىلإ رظنلا نوقراسي يأ :ةقراسم .لوألا حراشلا ةرابعب بسانملاو ءايفح ارظن نورظني يأ فرطت هنيع تفرط
 (بيطخلا ريسفت) .هنم هنيع الم. ردقي الف ءفيسلا ىلإ لوتقملا رظني امك «مهسفنأ يف ةلذو اهنم افوح
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 مَسفنأ أورِسَح َنيِذلا تيرستلا نإ ْأَوْنَماَء نيذلا لاقو ءابلا ىنعمب وأ «ةيئادتبا "نم"و
503 0 

 ةنحللا يف مهل ةدعملا ا ىلإ مفوصو مدعو .رانلا 0 ٍةَسْيِقْلآ موي مهيلهاَو
 ابلا

 وه «مئاد (2) ميِقُم ٍباَذَع ىف نيرفاكلا َنيِمِلّظلآ نإ آل ا ربخ لوصوملاو ءاونمأ ول

 عفدي هريغ 0 نم متورصعَي َءآَيِلَوُأ نم مه تراك اَمَو .ىلاعت هللا لوقم نم

 ةنلا ىلإو ءايندلا يف و قحلا ىلإ قيرط 9 ٍليِبَس ني مهل 0 يع واو

 موي وه ٌمْوَي َتَأَي نأ ٍلَبَق نم ةدابعلاو ديحوتلاب هوبيجأ سرر روك | .ةرحآلا يف
200 1 

 هيلإ نوؤجلت جم نم مُكَل ام هدري ال هب ىتأ اذإ هنإ يأ لنآ تري ٠ 7-55 ةمايقلا
 مث ا زب ا 00 ل ا
 َكتلَسَرَأ آَمَق ةباحإلا نع أوضّرَعأ نإَف .مكبونذل راكنإ /2)ريكن نم مكل اَمَو ٍديِمَوَي

 :ءابلا ىنعمب وأ (نيلامكلا ريسفت) .نععملا ف برقألا وه رخآلاو «لذلا نم فيعض يفح فرطب نورظني يأ :ةيئادتبا نمو

 ,"لاق" ل فرظ وأ ءايندلا يف عقاو لوقلاو ,”"ورسحخ"ل فرظ :ةمايقلا موي .لذلا نم فيعض يفحن فرطب يأ

 (يواصلا ةيشاح) .عوقولا ققحتل ؛يضاملاب ربعو «ةمايقلا موي عقاو وهف
 دارملا نوكي نأ لمتحيو ءروحلا "لهألا"ب دارملا نأ ىلع ةراشإ هيفو «لهألا نارسخ ىلإ رظان :مهوصو مدعو

 ىلاعت هللا لوقم وه :نيملاظلا نإ الأ (نيلامكلا ريسفت) .ةنخلا يف مهريغل اوراص نأب هنارسحو ءايندلا يف مهلهأ لهألاب

 سيل "اوبيجتسا" يف نيسلا نأ ىلإ ريشي :خلإ هوبيجأ (نيلامكلا ريسفت) .مهمالك ةمتت نم وه :ليقو ؛مهمل اقيدصت

 مكح ام دعب هللا هدري ال يأ ؛"درم ال" ب لصتي ' 0 : هللا نم (نيلامكلا ريسفت) ."اوبيجأ" ئعم. وه لب «ءبلطلل

 (كرادملا ريسفت) .هدر ىلع دحأ ردقي ال موي هللا نم نأي نأ لبق نم يأ "ينأي"ب وأ هب

 ردصم ريكنلا نأ ىلإ ةراشإ همالك يفو ,.مكحراوج مكيلع اب دهشتو ,مكفئاحص يف ةنودم اهنأل يأ :مكبوبذل راكنإ

 (يحخركلا ريسفت) .نيكرشم انك ام انبر هللاو :نولوقي مهف الإو «يحنملا راكنإلا دارملا لعلو .سايق ريغ ىلع "ركنأ"
 ,ملوملا نيعمب ميلألاك ركنملا يعم ريكنلا :ليقو دهاجب هلاق ,مكر صني رصان يأ "ريكن نم مكل امو" :"يبطرقلا" يفو

 (لمجلا ةيشاح) .يبلكلا هلاقو متاح يبأ نبا هاكح ,«باذعلا نم مكب لزني امل اركنم ذئموي نودحت ال يأ

 وأ ءكيلع باتعال وأ «نزحت الف :ريدقتلاو ءفوذحملا باوجلل ليلعت ةلمجلا هذه :اظيفح مهيلع كانلسرأ امف

 (يواصلا ةيشاح) .خلإ كانلسرأ ام اننأل ؛ءيشب فلكت ال
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 آذِإ آنِإَو داهجلاب رمألا لبق اذهو ْمَلَبْلآ اَلِإ َكّيَلَع ام ّنِإ مهنم بولطملا قفاوت نأب

 ناسنإلل ريمضلا َميِصُت نإ ا َحِرَ ةعصلاو .نكلاك هةر اخو اَنِم َنَسنِإْلآ اَمَقَذَأ

 رثكأ نأل ؛يديألاب ربعو .هوملق يأ َمِهيِدَيَأ َتَمَّدَق امب ءالب ّذَعَبَس هس سندجلا رابتعاب

 نقض رألاو تول كم لي .ةمعنلل جر وقع نيشنإلا نإ اه وارق لاعفألا

 0 َهُهجَوَرُيَوَأ و ٌروُكذلآ ُءآَشَي نَمِل ْبَهَيَو اًثَنِإ دالوألا نم انتل 9

 مهلامعأ نوكت نأب مهنم ةبولطملا لامعألا يأ "مهنم بولطملا" :هلوقو ؛مهنم ةرداصلا لامعألا يأ :خلإ قفاوت نأب

 (لمجلا ةيشاح) ل ل :ئععملاو ؛ةعاطو ناميإ نم مهنم هانبلط يذلا هجولا ىلع

 داهجلاب رمألا دعب هنأل ؛خوسنم رصحلا اذه نأ :نيعملاو ءرصحلا ىلع دئاع ةراشإلا مسا :داهجلاب رمألا لبق اذهو

 ىلإ ةبسنلاب اهنأ الإ .ةميظع تناك نإو ايندلا معن نأ ملعا :خإ انقذأ اذإ انإو (يواصلا ةيشاح) .لاتقلاو غالبلا هيلع

 ءالبلاو "اذإ"ب ةمعنلا ريدصت ف ةمكحلاو «ةقاذإ ماعنإلا يمس اذهلف ؛رحبلا ىلإ ةبسنلاب ةرطقلاك ةرخآلا ةداعس

 (لمجلا ةيشاحو هيضغ بلغت هللا ةمعتر نأ ءةلبلا تال لوضتلا ةققم ةمعتلا نأ ىلإ ةراشألا "ناب

 ديحوتو ءامهوحنو رقفلاو ضرملاك يأ :ءالب (نيلامكلا ريسفت) .هظفل رابتعاب هيلإ عجار "حرف" ريمضو :سدجلا رابتعاب
 نأ ىلإ ةراشإ كلذ يف :مهيديأ تمدق امب (كرادملا ريسفت) .ئعملا رابتعاب 'مهبصت نإو" يف عمجلاو .ظفللا رابتعاب حرف

 امو هللا َنِمَف ٍةَنَسَح ْنِم َكَباَصَأ اًمإ» :ىلاعت لاق هللا لضف ضحمب نوكت ةمعنلاو ءيصاعملا بسك ببسب نوكت ةبيصملا

 اميف اهفرصيو ءاهيلع هركشي نأ ةمعن هللا هاطعأ اذإ ناسنإلا ىلع بجاولاف (1/9 :ءاسنلا) (َكِسفَن ْنمَف ِةَعْيس ْنِم َكَباَصَأ

 (يواصلا ةيشاح) 0 ير واب يرسم سل ا

 نإف :لاقف ءافوذحم اريمض ءاقبلا وبأ رّدقو ءروفك هنإف يأ ؛ ءرمضملا عقوم رهاظلا عوقو نم :روفك ناسنإلا نإف

 ءردقملا باوجلل ةلع يه ةقيقحلا فو ءطرشلا باوج ةلمجلا :"يحخركلا" يفو (نيمسلا ريسفت) .خلإ مهنم ناسنإلا

 ةبلغل ؛سنجلا ىلإ هدانسإف نيمرحلاب صتخا نإو اذهو .ةيلبلا ركذو ءاسأر ةمعنلا يسن ةئيس مهبصت نإو :لصألاو
 نم لك يف ماللا ىلإ ةراشإ هيفو «يلقعلا زاحملا ىلع ةسبالملل ؛هدارفأ بلاغ لاحب سنجلا ىلع مكح هنإ يأ «نيمرحما

 ةنيرق "مهيديأ تمدق امج" :هلوق لعجي نأ زوجيو «سنجلاو دهعلا نيب يئانتلل ؛يناثلا يف دهعلل اهنأ ال ءسنجلل نيعضوملا

 (لمجلا ةيشاح) ."فاشكلا" يف هيلإ راشأ ام ىلع «درفملا يف زاحملا نم نوكيف «نيمرجملاب ناسنالل ةصصخت

 نع نهتبتر طاطحنال ؛نهركنو ءوه هؤاشي امث ثانإلاف «هدابع هواشي ام ال ءاشي ام لعفي هنأ ىلإ ةراشإ نهمدق :اثانإ

 نيب كرتشملا ميسق هنأل ؛هيف فطاعلا ريغت :مهجوزي وأ (يواصلا ةيشاح) .ارخآ مهمدقو روكذلا فرع اذلو روكذلا

 (نيلامكلا ريسفت) .نيعمتجم وأ ءكلذك اروكذو تادرفنم ائانإ ءاشي نمل بهي ئيعملاو ءدحاولا فنصلا وهو «نيمسقلا
 (بيطنخلا ريسفت) .اثانإو اناركذ موك لاح نيفنص يأ اجاوزأ مهلعجيف دالوألا يأ :مهجوزي وأ
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 ات ٌعيلَع مُهَنِإ هل دلوي الو ءدلي الف اًميِفَع همي نَم لع اكن ناَرْكذ مهلعجي يأ

 مانملا يف ايَحَو هيلإ ىحوي نأ الإ ُهّنل ُهَمِلكُي نأِرَكَبِل ناك اَمَو .ءاشي ام ىلع 2: ٌريِدَق قلخب

 َوَأ ةتلع ىسومل عقو امك «هاري الو همالك هعمسي نأب بات يآَرَو نِم الإ َوُأ ماهلإلاب وأ

 ءِهنَذإِب هملكي يأ ءهيلإ لسرملا ىلإ لوسرلا َسوُيَق ليربجك تيارا لير كا
 يأ َكلاَذَكَو .هعنص يف 20 ميكح نيتدحنلا تافص نع ُنيلَع هن ا اشو ام هللا يأ

 5 ا انئاحيإ لثم

 5 ُبَتكْلآ ام كيلإ يحولا لبق فرعت ىرَدَن تنك ام كيلإ هيحون يذلا 0

 ظفل رابتعاب ريكذتلاو «ةأرما ناك اذإ يأ "دلي الف" :هلوقف «ةأرملاو لحرلا نع ةرابع "نم" :اميقع ءاشي نم لعجيو

 :"حابصملا" يفو ءالجر ناك اذإ يأ "هل دلوي الو" :هلوقو «ةرهاظ يهو ةيقوفلا ءاتلاب "دلت الف" :ةحخسن فو ؛"نم'

 (لمجلا ةيشاح) .ىثنألاو ركذلا ىلع قلطي ءهل دلوي ال يذلا ميقعلا

 يف ثفن" :يور امك اماهلإ يأ "ايحو الإ هللا هملكي نأ" :هلوق .رشبلا نم دحأل حص امو يأ :رشبل ناك امو

 "باجح ءارو نم وأ" «دلولا حبذب ميهاربإ رمأك وهو ءيحو ءايبنألا ايؤر :اللع هلوقك «مانملا يف ايؤر وأ «"يعور
 ؛ىللاعت هللا باجح هب دارملا سيلو ؛هملكي نم عماسلا رصبي نأ ريغ نم اكِتلَع ىسوم عم امك هللا نم امالك عمسي يأ

 .ايندلا يف ةيؤرلا نع بوجحم عماسلا نأ هب دارملا نكلو ءباجحلا نم ماسحألا ىلع زوحي ام هيلع زوجي ال هللا نأل

 (كرادملا ريسفت) .هيلإ كلملا يأ "يحويف" ءاكلم لسري يأ "الوسر لسري وأ" :هلوق

 هئايبنأ ىلإ ىقلت ىلا ةيهلإلا ةملكلل لاقي :بغارلا لاق ."يواضيبلا" نم «ةعرسب كردي ايفح امالك يأ :ايحو

 ناهشاو يقرا مدع وهو همزال باجحلا نم دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :هاري الو (نايبلا حور) ."يحو"' هئايلوأو

 "لسري نأ"و "ايحو" :هلوق نإ مث هللا يأ :هنذإب هملكي يأ (يواصلا ةيشاح) .برلا فصو ال دبعلا فصو

 «فوذحم مالك ةفص "باجح ءارو نم" :هلوق اذكو .ملكتلا نم ناعون لاسرإلاو يحولا نأل ؛ردصملاب بصتنم

 نم اعمتسم وأ ايحوم :ريدقتلا "باجح ءارو نم" لبق «"اعمتسم" رّدقيو ءالاوحأ ةثالثلا ءالؤه نوكي نأ زوحيو

 (نيلامكلا ريسفت) .السرم وأ باجح ءارو

 ةايح حورلاب لصحي امك «بلقلا ةايح هب لصحي هنأب حورلاب نآرقلا ةيمست هحول نايب ءبولقلا هب ىيحت نآرقلا وه :احور
 باتكلاو ءأدتبم ةيماهفتسا "ام" :باتكلا ام (نيلامكلا ريسفت) .يحولاب كيلإ انلسرأ :هانعمو ؛ليئربج :ليقو ,داسحألا

 (لمجلا ةيشاح) .ماهفتسالا اذه باوج يأ "؟باتكلا ام" باوج يردت تنك ام يأ ءفاضم ريدقت مالكلا يفو ؛هربخ
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 دس هدعب امو ؛لمعلا نع لعفلل قلعم ىفنلاو ,هملاعمو هعئارش يأ ْنَمياِلآ لَو نآرقلا

 َنِم ٌءاَشْن نم هب ىدجت اًروُت باتكلا وأ _ يأ هَسلَعَج نكدلَو نيلوعفملا دسم 000 ثا . أ (1 آم 1

 .مالسإلا نيد جز ِميقَتْسُم قيرط ٍطّرِص ْلِإ كيلإ ىحوملاب وعدت دبل َكّنِإَو اَنِداَبِع
 هللا ىلإ الأ دمع لسوء اكلم ٍضَرألا ىف اَمَو ِتوبمَّسلا ىف ام هَل ىذُلا هللا طَرِص

 عجرت (جإ ُروُمألاٌريِصَ

 ةيآ نونامثو عست «ةيآلا اتْلَسْرَأ ْنَم لأَساَول الإ :ليقو ةيكم فرحرزلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ج اتحب امو «ىدمهلا قيرط رهظلا يو ولا نآرقلا بس ّتكْلاَو .هب هدارك ملعأ هللا 2 مح

 لهأ اي َدُكَنَعَل برعلا ةغلب اير اَم'ءْرَف باتكلا اندجوأ ُهَسلَعَج نإ .ةعيرشلا نم هيل

 ل ا .هيناعم نومهفت (2) َروُلَقَعَت ةكم

 ةينادحوب ارقم ناك دق ةوبنلا لبق ناك نإو ءكيلإ هانيحوأ ام. كل هانددج ام ىلع عئارشلا ليصفت يأ :هملاعمو هعئارش يأ

 :ةيسحلا تاملظلا يف ءادتهالا رونلاب نأل ؛ارون يمسو ,"ارون"ل ةفص :هب يدف (بيطخلا ريسفت) .هتمظعو ىلاعت هلل

 (يواصلا ةيشاح) ."ءاشن نم" :هلوق ليلدب ةلصوملا ةيادهلاب دارملاو «ةيونعملا تاملظلا يف هب ىدهي نآرقلا اذكف

 «قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا :كتلع لاق دقو ,قولخم لوعحملاو ءلوعجم نآرقلا نأ ىلع لدي اذه :تلق نإ :هانلعج انإ
 كلذ انريص انأ ئعملاف «ةلاح نود ةلاح ىلع ءيشلا رييصت انهه لعجلاب دارملاف «قلخلاب صتخي ال لعجلا نأ :هحاضيإو

 ةمئاق انتفصو انمالك هنوك عم ءمجعلا ةغلب هلازنإب ايمجعأ هريصن ملو ءاهفاسلو برعلا ةغلب هلازنإب ايبرع انآرق باتكلا

 يذلا اذه نأب كلذ نع يزارلا باجأو (نايبلا حور) .اهعباوت نعو اهنع ةهزنم «ةيبرعلا ةوسك نع ةيرع ءانتاذب

 مولعم كلذو «ةثدحم ةبقاعتملا تاملكلاو تايلاوتملا فورحلا نوك ىلع هوحجولا هذهي متللدتسا مكنأل ؛قح هومتركذ

 .اصخلم ؟هيف مكعزاني يذلا نمو «ةرورضلاب

 هريسفت روهشملاو «لاح هدعب امو دحاو لوعفم ىلإ دعتم هنأ ىلإ داجيإلاب لعجلا ريسفتب ريشي :باتكلا اندجوأ
 ريدقتب راشأو «ناث باوج وهف ,مسقلا باوج ىلع فوطعم :هنإو (نيلامكلا ريسفت) .هالوعفم امهف «رييصتلاب
 ابل ساحل ًايناك اربع "لعل" هداف قوكيف اذه: نلعو "نإ" ريغ رورخاو نال نأ لإ "فين" ةةلوق



 فرخزلا ةروس م" نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 بتكلا ىلع ُنِلَعَل اندنع «لدب اَمَيَدَل ظوفحملا حوللا يأ «باتكلا لصأ بتكلا ِمَأ ف 55 رت عا سم ىف

 اًحَفَص نآرقلا ركل ْمُكَنَع كسمن ُبرْصَتَقُأ .ةغلاب ةمكح وذ (2) ٌريكَح هلبق

 انلسرأ زكر روفر اًكوق دكر ا رعا ؛نوهنت الو نورمؤت الف ءاكاسمإ

 يم درص

 (2) َنوُءِربتْسَي هب أوُناك الإ ىْب ني مهاتأ مِهِيتْأَي ناك اَمَو (2 َنيَِوَأْلآ ىف يب نِم
 ل ل ل ا نو هل ةيلست اذهو «كب هامل يالا

 حول يِف ٌديِجَم َنآْرَف ّوه لب :هلوق هليلد ءظوفحملا حوللا يف هللا دنع تبثم نآرقلا نإو يأ :باتكلا مأ يف
 (كرادملا ريسفت) .خسنتستو لقنت هنمو «بتكلا هيف تتبثأ يذلا لصألا هنأل ؛بانكلا مأ يمسو (777 ١ :جوربلا) 4( ظوفْحَم

 رعشي امك «"نإ" ربح هلعج زوجي الو "يلع" يف رتتسملا ريمضلا نع لاح وهو "باتكلا مأ يف" :هلوق نع يأ :لدب
 (كرادملا ريسفت) .هريغ ىلع ماللا لوحدل ؛"باتكلا مأ يف تبثم" :رسفملا لوق رهاظ هب

 امهو ؛هريغ هخسني ال مكحم يأ :ةغلاب ةمكح وذ (نيلامكلا ريسفت) .اهنيب نم ازجعم هنوكل يأ ؛بتكلا ىلع :يلعل

 ؛يراكنإ ماهفتسا :برضنفأ (نيلامكلا ريسفت) .هدنع اتباث ,حوللا يف اققحم هنوك لاح ولعل هنأ :ئععملاو "نإ"ل ناربح

 :هلوقو .برضنف مكلمهنأ :هريدقت «ةزمهلا نيبو اهنيب ردقم ىلع ةفطاع ءافلاو «"ال" :هباوج ف حراشلا لاق كلذلو

 (لمجلا ةيشاح) .مكب هلازنإ نع كسمن يأ "كس"
 :يرشخمزلا لاقو ."ملاعملا" يف اذك .هنع تكسمأو هتكرت اذإ هنع تبرضأو هنع تبرض :لاقي :ركذلا مكنع كسمن

 (نيلامكلا ريسفت) .ضوحلا نم بئارغلا برض :مهلوق نع زاب «هدعبن يأ مكنع هدوذنو ركذلا مكنع يحننفأ

 "احفص" :هلوق :"نيمسلا" يفو .حراشلا هررق امك «هانعم ف "برضن" وهو هلماعل قالم قلطم لوعفم :خلإ احفص
 فرصو «هنع ضرعأ نعم. هنع برضأو اذك نع برض :لاقي هنأل ؛!"برضن" ئعم يف ردصم هنأ :اهدحأ ءهجوأ هيف

 نومضمل دكؤملا ردصملا ىلع بصتني نأ :ثلاثلا .نيحفاص يأ ؛لعافلا نم لاحلا ىلع بوصنم هنأ :يناثلا .هنع ههجو

 (لمجلا ةيشاح) .هلجأ نم الوعفم نوكي نأ :عبارلا .ةيطع نبا هلاق هللا عنص وحن ءافوذحم هلماع نوكيف «ةلمجلا

 :يدسلاو دهاحم لاقو «ةداتق نع لوقنم ريسفتلا اذهو «مئاهبلاك نوريصت لب يأ :خإ نوهنت الو نورمؤت الف

 يأ .راكنإلل ماهفتسالا نأ ىلإ ةراشإ "خلإ نورمؤت الف" :هلوق .مكرفك ىلع مكبقاعن الف مككر تنو مكنع ضرعنفأ
 يف "و ءاهل زييمت "ين نم"و ؛"انلسرأ"ل مدقم لوعفم ةيربخ "مك" :خلإ انلسرأ مكو .هلزنن لب نآرقلا لازنإ كسمن ال
 «يضاملا نعم. عراضملا نأ ىلإ كلذب راشأ :مهاتأ (لمجلا ةيشاح) .نيلوألا ممألا يف يأ "انلسرأ"ب قلعتم "نيلوألا

 ."انلسرأ مكو" :هلوق يأ :هل ةيلست اذهو (يواصلا ةيشاح) .ةبيجعلا ةروصلل ًاراضحتسا عراضملاب هنع ربعو

 (يواصلا ةيشاح) .كل عقو ام كلبق لسرلل عقو هنإف ؛نزحت الو !دمحم اي لست ئيعملاو



 فرخرزلا ةروس ؟ م نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 © تريلوألا لكَ تايآ يف قبس ىَضَمَو ةوق اًسْطَب كموق نم مهم ّدَسَأ انكلهأف

 تاواسكلا ىلخ م رويلام مسق مال نِلَو .كلذك كموق ةبقاعف «كالهإلا يف مهتفص

 ءاقتلال ؛ريمضلا "واو"و .تانونلا يلاوتل ؛عفرلا نون هنم فذح َىلوقَيَل َضْرَأْلَو

 :ىلاعت داز «ملعلاو ةزعلا وذ هللا يأ ,مهباوج رخآ (2) ٌميِلعْلا ُريِزَعْلا َنُهَقْلَح نينكاسلا

 ورطة ف كل لوو يعل :ديلاك "انك ع 510 من ارا كيل نكح ىدأ
 آم ِءاَمَّسلآ م َلَّزَن ىِذَلاَو .مكرافسأ يف مكدصاقم ىلإ ) توُدََهت َمُكَدَعَ
 يأ َكِلَذك اني هدب -هب انبيحأ ائرَشَأَق انافوط هلزني ملو هيلإ مكتجاح ردقب يأِرَدَقِب

 8 را دم دص رم 0 ع 0 ع و رد 5 1

 فادصألا َجوزألا َقَلَح ىِذَلاَو .ءايحأ مكروبق نم م9 َنوُجَرَْخ ءايحإلا اذه لثم
 1 لبإلاك معَتألاَو نيفنلا كرفلا قدك لعجَو 53

 «كموق نم يأ «مهنم دشأ مهلسرب نوؤزهتسملا مه اموق انكلهأ يأ «ةقيقحلا يف لوعفملا وه فوذحمل تعن :مهنم دشأ

 وهو «زييمتلا ىلع بوصنم :اشطب (لمحلا ةيشاح) ."نيفرسم اموق متنك نأ" :هلوق يف "اموق" ىلع دئاع "مهنم" يف ريمضلاف
 هنم عضوم ريغ يف نآرقلا ف فلس يأ :نيلوألا لثم ىضمو ."نيشطاب" ليوأتب "انكلهأ" لعاف نم الاح هنوك نم نسحأ

 (كرادملا ريسفت) .مههل ديعوو دعك هللا لوسرل دعو اذهو «لثملا ريسم ريست نأ اهقح لا ةبيجعلا مهاحو مهتصق ركذ

 يق ةدعاقلا ىلع اذهو .هيلع مسقلا باوج ةلالدل ؛فوذحم طرشلا باوجو «هباوج "نلوقيل" :هلوقو يأ :مسق مال

 :هلوق ىلإ مهمالك مت هنأ ديري :مهياوج رخآ (يواصلا ةيشاح) .رحأتملا باوج فذح نم مسقلاو طرشلا عامتحا

 فيكف «ثعبلا نوركني مهنأل ؛رافكلا لوقم نم سيل ةيتآلا فاصوألا نإف ؛متاح وبأ هيلع فقو اذهلو ؛"ميلعلا"

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت همالك نم هنأ ف حيرص "اتيم ةدلب هب انرشنأف" :هلوق اضيأو ؟"نوحرخت كلذكو" :نولوقي

 كنإف ؛كاطعأو كمركأ يذلا :لوقتف ءديز يناذآ :كبطاخم لوقي امك اذهو «"يذلا وه" ريدقت ىلع :خلإ ىلاعت داز

 ؛مهيلع ةجحلا مازلإل اريرقت هماقم ميقأ .مهوقم مزال هلعل :يضاقلا لاقو «هتمتت نم هنأ ىلع همالكب كمالك لصت

 ؛عقاولا بسحب تافصلا هذهب فوصوملاب هنع هناحبس هللا ربعف «رخأ عضاوم يف مهنع يكح امك هللا :اولاق مفأكف

 ."نوبلقنمل انبر ىلإ انإو" هرحآ امالك داز يأ :ىلاعت داز (نيلامكلا ريسفت) .ةلالحلا ظفل دنع مهمالك مت اذه ىلعو

 ىعم انهه جوزلا نأ ديري :فانصألا (كرادملا ريسفت) .دالبلا هيلإ جاتحيو «دابعلا هعم ملست رادقمب يأ :ردقب

 (نيلامكلا ريسفت) .روهشملا هانعمم ال ءفنصلا



 فرخزلا ةروس 014 نورشعلاو سمانا ءزجلا

 يف بوصنم «'هيف' يأ لوألا يف رورحم وهو ءاراضتتلا دئاعلا فذح . 5 0
 ةنيفسلا ف بكر :لاقي هنإف

 700 لا وربما 3 ديو ىلع را راب ولا
0 

: 2 0 
 .نوفرصنمل 2  نوبلقنمل اَكَبَر لل آنِإَو 00 2 0 ةم هل انك اَمَو اذنه

 ١ 3 مو اعدل
 دلاولا ءزج دلولا نأل ؛هّللا تانب ةكئالملا :اولاق ثيح اًَزُج ءهِداَّبِع ْنِم دُهَل أولَعَجَو

 .رفكلا رهاظ نّيب 2: نيِبُم ٌروفكل كلذ لئاقلا ّرَسالا نإ هللا دابع نم ةكئالملاو

 ةنسفنل تناك قاع ابي لح ١ ةنولوفتا نع نقم .لوقلاو: «نراكنألا :ةررقع وعقول

 0 ل ؟ 27 َنييَبْلاِب مكصلخأ مُكَدَفَصَأَو

 :ليقف «ةطساوب يدعتملا ىلع ةطساو ريغب يدعتملا بلغف ؛هنوبكرت يأ :يرشخزلا لاق «ةبادلا تبكر :لاقي :نوبكرت ام

 ىلوألاو «هيلإ فاضملا يأ :ريمضلا رك "كلفلا نم" :ىلاعت هلوق يف يأ :دئاعلا فذح (كرادملا ريسفت) .هنوبكر ت

 يف عمج ؛ظفللا يف درفم هنأل :خلإ ام ظفلل ارظن .فاضملا وه يذلا يأ "رهظلا عمجو' :هلوقو .درفأ :لوقي نأ

 امهيف اهانعم يعور ولو «خلإ رهظلا عمجو ريمضلا درفأ :لوقي نأ بسانملاو ءبترم رشنو فل :يواصلا لاق .ىيعملا

 .هرهظ ىلع :ليقل اهظفل يعور ولو ءاهروهظ ىلع :لبقل
 :سواط نعو .هللا ىلإ بالقنالا وه ىمظعلا ةلقنلاو «لقنتلل بوكرلا نأل ؛كلذب هلاصتا نسح امنإو :خلإ اوركذت مث

 هللا ىلإ ةزانجلا بكرم ىلع هرمع رحآ يف هبالقنا ركذتو «لوقي نأ ةنيفس وأ ةباد بكر اذإ ملسم لك ىلع قح

 انل رحخخس" :هلوقو .ناسللاو بلقلا نيب ًاعمج مكتنسلاب اولوقت يأ :يذلا ناحبس اولوقتو (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت

 هريغ حرصو ءاضيأ ةنيفسلا بوكر دنع لوقلا اذه لوقي هنأ يضتقي اذهو .ةباد وأ ناك ةنيفس هانبكر يذلا يأ "اذه
 عانتمالا نإف ؛"نينرقم هل انك امو" هديؤيو ,"اهاسرمو اهيرحب هللا مسب" :اهيف لوقيف ةنيفسلا امأ «ةبادلاب صاح هنأب

 امل سيلف «مدآ نبا لمع نم يهف نفسلا امأو «باودلا يف ىتأتي امنإ هلالذإو هللا ريخست الول شحوتلاو يصاعتلاو

 (لمجلا ةيشاح) .ةبادلا عانتماك اهّهوقب ع انتما

 ريرَعلا َنُهَقلَح َّنلوقَيَل ضْرألاَو تاَواَمّسلا قلخخ ْنَم ْمُهَتلاَس لَو :هلوق نومضم ىلع فطع :هدابع نم هل اولعجو
 لوعفم :خل! اءزج (نيلامكلا ريسفت) .اعزح هنا يعد ا «ىلاعت هللا ةيقلاخب اوفرتعا يأ ,(4:فرحزلا) ميلا

 (لمجلا ةيشاح) .اودقتعاو اومس نعم. نوكي نأ زوجيو ءاوتبثأو اومكح يأ يلوق رييصت لعملاو ؛لعجلل لوأ



 فرخزلا ةروس "14 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 . 0 كمل هلع نب وهف قئاشلا مكلوق 7 مزاللا
 ا أ اذإ :نيعملا دلاولا هبشي دلولا نأل ؛هيلإ تانبلا ةبسنب اهبش هل لعح ٌالَكَم

 ءامغ تم جيو مغم رعت اريغتم اّدَوَسُم مُهُهَجَو راص َّلّظ هل دلوت تنبلاب
 ,ةلمحب فطعلا "ا راكنالا ةزمه وأ .كلذ نع ىلاعت ؟هيلإ تانبلا بسني فيكف

 رهظم 59 وُ ريغٍماَصِخْخا وهو ةنيزلا ةَيلِحَلأ ف يبري أٌوُشَتُي نَم هلل نولعجي يأ
 اوديشأ اًمَنِإ نحَيلَآ ُدَّبِع َمُه َنيِذّل ةَكْتلَمْلا أوُلَعَجَو ةثونألاب اهنع هفعضل ؛ةجحلا

 بترتيف «ةرخآلا يف اهنع () نولي ثانإ مهب َمُيَدَهَش ُبَدُكُيَس َمُهَقلَح اورضح
 هتئيشك. مهايإ انتدابعف ,ةكئالملا 5 ِمُهََدَبَع ام ْنَمْحَّرلآ َءاَسَوَ أوُلاَقَو .باقعلا اهيلع

 25206 نهرا تع ل قلل تكل ادي مهل ا :ىلاعت لاق .امب ضار وهف

 (نيلامكلا ريسفت) .مهل ضاع نوتبلا راض ىلاعت هلل اتانب تراص املاهإف (هللا تانب ةكئالملا :مهطوق يأ :مزاللا

 «فوذحم لوصوملا دئاع وه يذلا لوألا لوعفملاو ,”"لعج" ئيعمب "برض"و «تانبلا اهانعم ةلوصوم "ام" :برض ام

 ةفصلا ئيعمب ال «هباشملا يأ هبشلا نيعمب لثملاف يأ :اهبش (لمجلا ةيشاح) .يناثلا لوعفملا وه "الثم"و «هبرض يأ
 (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت هيلإ تانبلا ةبسنب ىلاعت هل اهبش هل مهلعحل ليلعت :خلإ دلولا نأل .ةبيجعلا ةصقلاو ةبيرغلا
 رعت ارق رولا ايات و را تو مالا دكر ايزل نونلا نوكسو ءايلا حتفب ةماعلا أرق :أشني نم وأ
 اذهب راشأ :ةجحلا رهظم .لوعفملل اينبم لتاقيك "ًأشاني"و اففخم ءايلا مضب اذوذش ئرقو «ناتيعبس ناتءارق «ىبري يأ

 وهو ءمكحلاو لوقلا لعجلاب دارملا :خلإ ةكئالملا اولعجو (يحركلا ريسفت) .يدعتملا "نابأ" نم انهه "نيبم" نأ ىلإ

 فصو يه لا ةثونألل هللا ىلع مهمركأو دابعلا لمكأ مه نيذلا ةكئالملا ةبسن نأل ؛مهتايرفك نم رخأ عاونأ نايب
 مهنأ دهشن نحنو انئابآ نم انعم :اولاق "!ثانإ اهأ مكيردي ام" :385 يبلا مهأس كلذ اولاق امل مهنأ َدَرو .رفك ةسح

 (يواصلا ةيشاح) .(5١:فرحزلا) #«نولأسُيَو ْمُهَنَداَهَش بتكُتسإ# :لزنف .اوبذكي مل
 (نايبلا حور) .ةكئالملا ىلع امب اودهش ام كلملا بتكي نعي ؛مهلامعأ ناويد يف هذه :مهقداهش بتكتس
 هنأ ال ولو :اهي ضار وهف .ةدهاشملا مامت دعب الإ نوكي نأ يغبني ال يذلا ,ثانإ مهنأب مهيف موق يأ :ثانإ مهأب

 ضعب حيجرت ةئيشملا نأل ؛لطاب كلذو ءامي اضرلا ىلع ةدابعلا مدع ةئيشم يفنب اولدتساف «ةبوقعلا انل لجعل امي ضار
 (بيطنخلا ريسفت) عا ناك انيع اينما ناك ماع «ضعب ىلع تانكمملا



 فرحخزلا ةروس 500 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 .هب باقعلا مهيلع بترتيف «هيف نوبذكي (©9 َنوُصرَح الإ ه 00 اًهدابعب

 فاق نوةيبتل ءهب مُهَف هللا ريغ ةدابعب ,نآرقلا يأ ِهلِبَق نم امك ْهَنْيَتاَ م

 مِهرشاَ َنََع نوشام اَنِإَو هر َءاَباَء اَندَجَو د اًوَلاَقل .كلذ عقي مل

 نّم ٍةَيَرَق ىف َكِلَبَق نم اَنلَسَرَأ آَم َكِلاَذكَو .هللا ريغ نودبعي اوناكو مهب (2) َنوُدَتَهُم

 َدَحَو اَنإ :كموق: لوق لثم اهومعنتم آَموَُرتُم م لاق الإ ريذن :
 انإو ةلف وما لع انءاناء ات 5 41 ل وو :

 نوط شكو د* ند "5 2 0 5 م 2 م اس 1<
 ىدهأب مكتنج ّوَلَو كلذ نوعبتت | :مهل 9 .لوعبتم 2 -رودتقم مهرثاء ىلع

 لاق نورفك كلف نمو كنا فيدرتاووأ امي نإ اولا زر ءاناو وبلغ ةدخو اني 2

 ةَبقنع نك ف يك ٌرظناَف كلبق لسرلل 500 مجم اًتمقتناف :مهل افيوخت ىلاعت

 هد جا اد ا قل ىلإ هيلو هيبأل مِهرَبِإ ل اق ذِإ رك ْذاَو (2) نيبذكملا

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت هل ايضرم مهتدابع ني هب هاضر مزلتسي ال ائيش هناحبس هتئشم نإف :خل اههدابعب

 يأ ؟هلبق نم اباتك مهانيتآ مأ مهقلح اورضَحُأ :ئععملاو .'مهقلح اودهشأ" :هلوقل لداعم اذه :خلإ اباتك مهانيتآ مأ

 (يطرقلا ريسفت) .هيف اب نولمعي يأ ,نوكسمتسم هب مهف .هوعّدا ام. يأ نآرقلا لبق نم

 مهل ةجح ال يأ :اولاق لب (نيلامكلا ريسفت) .لوسرلا ىلإ اعجار نوكي نأ لمتحيو «هلبق نم رمضمل ريسفت :نآرقلا يأ

 يأ "ةمأ ىلع انءابآ اندجو انإ" :مهلوق الإ ,عمسلا ثيح نم الو لقعلا ثيح نم الو نايعلا ثيح نم ال ءامب نوكسمتي

 يهو «ةلم :ةمأ ىلع (كرادملا ريسفت) .دصقت يأ موت يلا ةقيرطلا ةمألاف ءدصقلا يهو ّمألا نم ' اةمألا"و .مهاندلقف نيد

 راجلا نأ ىلإ ريشي :نوشام انإو (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ لوحرملل لحرلاك ءدصقت يأ ٌمّوت ىلا ةقيرطلا لصألا يف

 نم لاح 'مهراثآ ىلع" :ليقو «ربخ دعب ربخ :مهه نودتهم (نيلامكلا ريسفت) .هقلعتم ريدقتب "انإ" ربح رورحملاو

 (نيلامكلا ريسفت) .مهراثآ ىلع نينئاك يأ "نودتهم" لعاف ريمض
 «كلذل نيبم فانعتسا "انلسرأ ام" :هلوقو .ديلقتلاب مهكسمتو ةجحلا نع مهزجع نم ركذ امك رمألاو يأ :كلذكو

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هريغ دنتسم اضيأ مهفالسأل سيل ؛عدق لالض مهنيب اميف ديلقتلا نأ ىلع لاد

 دهأ نيدب يأ :ىدهأب (نيلامكلا ريسفت) .لاحلل واولاو ءردقم لعف ىلع ةلحاد ةزمهلا نأ ىلإ ريشي :كلذ نوعبتتأ

 مهعم لزنتلا لحأل ؛ليضفتلاب ريبعتلاو «ءيش يف ةيادهلا نم تسيل يلا ةلالضلا نم يأ .خلإ متدجو امم بوصأو

 (يواصلا ةيشاح) .نانعلا ءاحرإو



 فرخزلا ةروس "0 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 لا وك < 5 لنا“ ص مالو ا اس 000

 .هنيدل ندشري 8) ِنيِدهيس .هنإف ٍئقلخ ىنرطف ىذلا لإ © َنوُدُبَعَت امه ءيرب يأ ُهآَرَب

  ءهبقع ىف ةّيِقاَب ةَملك '"نيدهيس" ىلإ يننإ :هلوق نم ةموهفملا ديحوتلا ةملك يأ اَهَّلَعَجَو
 هب ملكت يذلا

 ند ىلإ هيلع مه امع ينور ةكم لهأ يأت هلا دوب نم مههف لازن الف مرن

 ٌقَأ ٌمهَءاَج يح ةبوقعلاب مهلجاعأ مل و َحَهَءآَباَءَو نيكر شمل ةَلْوتَه تَعَّتَم َّلَب .مهيبأ ميهاربإ

 ٌقَكَآ ُمهَءآَج اّمَلَو هُم دمحم وهو ؛ةيعرشلا ماكحألا مهل رهظم )نيم ٌلوُسَرَو نآرقلا
 َر ْلَع ُناَءَرَقْلا اذنه لري اله لل أوُلاَقَو (2) َنورفك ب اَنِإَوَرَحِس اذنه ْأوُلاَق نآرقلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ثنؤملاو ركذملاو ؛عمجلاو 000 هب تعن ردصم وهو (ءيرب يأ :ءآرب

 هنأ :اهيناث .طقف مانصألا نودبعي اوناك مهنأ ىلع ءانب ؛عطقنم هنأ :اهدحأ .هجوأ ءانثتسالا اذه يف :خلإ يذلا الإ

 هلاق «ةفوصوم ةركن "ام"و "ريغ" نيعمب ةفص "الإ" نأ :اهثلاث .مانصألا هللا عم نوكر شي اوناك مهنأ ىلع ءانب ؛لصتم

 (نيلامكلا ريسفت) .يرشخمزلا
 حراشلا هردق يذلا رمألل ليلعت هللا مالك نم "نوعحجري مهلعل" :هلوقو ميهاربإ ىلع دوعي رتتسملا ريمضلا. :اهلعجو
 (لمجلا ةيشاح) .حراشلا عينصل بسانملا وه اذه ,نوعجري مهلعل ركذ ام كموقل ركذا يأ "ركذاو" :هلوقب

 "لإ ينرطف يذلا الإ نودبعت امث ءارب يئنإ" :هلوق يهو ءامب ملكت يلا ديحوتلا ةملك التفء ميهاربإ لعجو يأ :اهلعجو

 (كرادملا ريسفت) .هديحوت ىلإ وعديو هللا دّحوي نم مهيف لازي الف «هتيرذ يف يأ هبقع يف ةيقاب ةملك
 راشأ :ةكم لهأ يأ (نيلامكلا ريسفت) .اضيأ ةملك اهنأل ؛هسفن لوقلا كلذ ىلإ ريمضلا دوعي نأ زوجيو :خلإ ةملك يأ

 لصحيل ؛ركذ ام كموقل !دمحم اي ركذا :ئعملاو ؛هردق يذلا "ركذا"ب قلعتم "خلإ مهلعل" :هلوق نأ ىلإ كلذب

 ام ىلع عيرقتلاو خيبوتلل يلاقتنا بارضإ :ءالؤه تعتم لب (يواصلا ةيشاح) .ميهاربإ نيد ىلإ عوجر مهدنع
 (يواصلا ةيشاح) لك هنمز يف نينئاكلا نيكرشملا ىلع دئاع ةراشإلا مساو «عابتالا مدع نم مهنم لصح

 ةبسانم ال ذإ ؛عيتمتلل ةياغ سيل ركذ ام نأ وهو ؛هحورشو "فاشكلا' يف هنّيب ءافح ةياغلا هذه يف :خلإ قحلا مهءاج ىتح

 ركش نع هب مهاغتشا نم هببس وه ام عيتمتلاب دارملا نأ :باوحلاو .اهيف يعرم ريغ اهلبق امل اهدعب ام ةفلاخم نأ عم ءامهنيب

 ا ا ا ا ا 0 0

 ةلاسرلا نإ ا 00 0 :لإ لزن 5 اولاقو

 - يذلا وه فيرشلا لحرلا نأ مهاوعد يف اوطلغ مهنأ ريغ قدص اذهو ءفيرش لحر الإ هب قيلي ال فيرش بصنم



 فرحخزلا ةروس "0 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 دوعسم نب ةهورعو قةكمع ةريغملا نب , ديلولا يأ < 2) مِظَع امهنم ةيأ نم ِنْيَعَيرقْلأ َنِ

 ىف مكتشيعم 00 0 0 كل 7 ر َنوُمِسقَي أ 0 ص

 .«ةرجألاب هل لمعلا يف ًارخسم اًيرْكُس ريقفلا اَّضَحَب ةيغلا لشي َدِخَتَيِل 0 جرد

 وسو ةنجلا يأ َكَبَر تَمحَرَو نيسلا سكب ئقرقَو تنقلت ءايلاو
 صيحم نباو نوميم نب ورمعل

 ا ل تكلا يلع ايمو هنا نع لآ نوي نأ الو ايندلا

 ع : ٍةَّضِف ني اعمج امهمضبو فاقلا نوكسو نيسلا حتفب اًهُقُس ند نمل نه لدي

 ورمع يبأو ريثك نبال هنم لامتشا لدب يأ

 لاملاب ال هللا ميظعتب ةربعلا لب ءكلذك سيلو هللا ةلاسر هب قيلت الف ؛كلذك سيل دمحمو «هاجلاو لاملا ريثك نوكي -

 ١ (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا دنع امظعم هاحلاو لاملا ميظع لك سيلف «هاحلاو

 ديؤي وهو «فئاطلاو ةكم :نيتيرقلا ىدحإ نم :"يواضيبلا" ةرابعو (بيطخلا ريسفت) .فئاطلاو ةكم يأ :نيتيرقلا نم
 ثيح ملعأ هللا لب « كلذ مهل سيل يأ «يخيبوتلا راكنإلل ماهفتسالا :خلإ نومسقي مهأ ."امهنم ةيأ نم" :حراشلا لوق

 (نيلامكلا ريسفت) .اهاجو الام مهرثكأ ىلع ال ءاتيب مهفرشأو اسفنو ابلق قلخلا ىكزأ ىلع الإ اهلزني ال هنإف ؛هتلاسر لعجي
 (كرادملا ريسفت) .؟ةوبنلا فيكف «قزرلا وهو مهيلإ نودألا ةمسق ضوفنو لعن مل يأ :مهنيب انمسق نحن

 مهضعب ذختيل" :هلوق .ءامدحو ءارقفو ءافعض ضعبلاو «يلاومو ءاينغأو ءايوقأ ضعبلا انلعج يأ :خإ مهضعب انعفرو

 يح مهلاغشأ ْف 0 ,مهنهم ف مهومدختسيو «مهجئاوح يف اضعب مهضعب فرصيل يأ "ايرخس اضعب

 يرخسلا نأ ىلإ ريشي :لمعلا يف ارخسم (نيلامكلا ريسفت) .هلامعأب اذهو هلام. اذه «مهعفانم ىلإ اولصيو ءاوشياعتي

 هل مهضعب ريسفت نإ :ليق اذهلو ؛ءزهلا نيعم.ال «ربجلا هجو ىلع لعفلا ىلع لمحلاو ,فلكتلا نيعمب ةرخخسلا ىلإ بوسنم

 (نيلامكلا ريسفت) .انهه بسانم ريغ ريقفلاب ئغلا ءازهتساب
 :هلوقب حراشلا هل راشأ امك ءخلإ سانلا نوكي نأ فوح الولو يأ ,«فاضملا فذح مالكلا يف :خلإ نوكي نأ ال ولو

 هكلس ام ةيآلا ريرقت يف ىلوألاف «ءيش نم فاخي ال هللا نأل ؛ءيش فاضملا اذه ريدقت يف نكل (انخيش) "خلإ عملا"

 (لمجلا ةيشاح) .هيلع اوعمتجيف ايندلا مهبحل ؛معنتو ةعس يف رافكلا اوأر اذإ رفكلا يف اوبغري نأ الول يأ :هصنو يواضيبلا

 نم دعاصملا تيمسو :'"بيطخلا" ةرابعو (نايبلا حور) .ملسلا نيعمجب -اهرسكو ميملا حتفب- جرعم عمج :جراعم
 .جرعألا يشم لثم اهيلع يشملا نأل ؛جراعم جردلا



 فرخزلا ةروس 1 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ةضف نم اًباَوَب را ميول .حطسلا ىلإ نولعي 22 َنوُرَهظَي اَيلَع ةضف نم جردلاك

 :ىعملا ءابهذ اَقرَخُرَو (2) َروُككتَي اَنيَلَع ريرس عمج «ةضف نم ارب مه انلعجو >
 0 ؛كلذ هانيطعأل ركذ ام رفاكلا ءاطعإ نم نمؤملا ىلع رفكلا فوح الول

 َكِلَذ لح ةليقثلا نم ةففخم نإَو يعتلي ةرخالا ل اطعب مدعو ءاندنع ايندلا

 م
 5ك و ةيفان "نإ"ف الإ" نعم هيلا ,ةدئاز رد «فيفختلاب

 رب

 هب

2 

 نع 0 00 رس ةمتي

 نا

 جر نوُدعف 000 ىدها لا نيشاعلا 6-20 كل أ رووا >2
 اوس ننس هس فا ملص فدعا نقاوة اطفال ضاع يفك أ نم ئعم ةياعر عمجلا يف

 نم" لحم ىلع افطع بصتتي نأ يرشخمزلا زّوجو ءافرحز مهل انلعجو يأ ؛”"لعج"ب ابوصنم نوكي نأ زوجي :افرخزو
 لصألا يف وه "افرحز"و :ابهذ (لمجلا ةيشاح) .اذك اهضعبو اذك اهضعب يأ ءبهذو ةضف نم افقس :لاق هنأك "ةضف

 يمه ماللاو «ةلقثملا نم ةففخم "نإ"و ,رثكألل فيفحختلاب :ال كلذ لك نإو (نايبلا حور) .ةنيزلا نيعمل راعتسيو «بهذلا نيعمب

 (نيلامكلا ريسفت) .ايندلا ةايحلا عاتم الإ روكذملا نم كلذ لك سيل يأ :ةيفان "نإ" ف (نيلامكلا ريسفت) .ةقرافلا

 .اهنع تضرعأ اهنع توشعو ءامتي ايدتهم اهتدصق اذإ اوشع وشعأ رانلا ىلإ توشع :لاقي ءضرعي :شعي نمو
 هركذ «ءءاوشع ةأرماو يشع وهف «يمع اذإ ءاشع ىشعي يشع :لاقي :ىمعي يأ نيشلا حتفب َشعي نمو :ئرقو
 .لاحب ناطيشلا هنرقي مل نمحرلا ركذ ىلع مواد نم نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا يفو ةيآلا :شعي نمو (نيلامكلا ريسفت) .يوغبلا

 ("”كرادملا" يف هلثمو "نايبلا حورأ)

 باب هسفن ىلع دس نآرقلا نع هضارعإب رفاكلا نأ ىلإ ةراشإ مسالا اذه ىلإ ركذلا فاضأ :نمح رلا ركذ نع

 مضناو هيلع مضنا «هيلع هطلسنو اناطيش هل ببسن :هل ضيقن (يواصلا ةيشاح) .ةمحرلا هتمعل هعبتا ولو «ةمحرلا

 ىلع هلمحيو «ةرخآلاو ايندلا يف هعم وهف هيلع هطلسن :ئ سابع نبا نعو :هقرافي ال (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ
 (نيلامكلا ريسفت) .نيطايشلا سنج دارملا ذإ ؛نيعملل ريمضلا عمج :مهفإو (نيلامكلا ريسفت) .يصاعملا

 .هنع مهوّدص نيطايشلا نأ عم «قحلا ىلع مهنأ نونظي يأ «نيشاعلل ةثالثلا رئامضلا نأ ىلإ ريشي :خلإ عمجلا يف

 .قحلا ليبسب نودتهم نيطايشلا نأ يشاعلا بسحب :ىئععملاو ,ناطيشلل نيقابلاو يشاعلل لوألا ريمضلا يضاقلا لعجو



 فرخزلا ةروس ١ نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 َدَعَب َكَئَيَبَو ىنيب تيل هيبنتلل دي هل لاق ةمايقلا موي هنيرقب يشاعلا اَنَءاَج اَذِإ َنَيَح

 :ىلاعت لاق .يل تنأ م ٌنيرَفْلاَسْفيَف برغملاو قرشملا نيب ام دعُي لثم يأ ِيقِرْمَمْل
 مكملظ مكل نيبت يأ َرْثْمّلَظ ذإ مَوَيْلَأ مكمدنو مكين نيشاعلا يأ ُمُكَعَفَمَي نّلَو
 مدعل ماللا ريدقتب ةلع مة َنوُكِرَتْسُم باَّدَعَلا ىف مكئانرق عم مَنَأ ايندلا يف كارشإلاب

 ل و للا ل دا تمس ."مويلا" نم لدب "ذإ"و «عفنلا

 يف ةيطرشلا "نإ" نون ماغدإ هيف اًِإَف .نونمؤي ال مهف يأ ؟نّيب مز بورت لَكَ
 010101111 مهبيذعت لبق كتيغ نأب كب َّنَبَهَذَت ةدئازلا "ام"

 ةينثتلا ظفل ىلع "اناءاج" ءركب يبأو رماع نباو عفانو ريثك نبا ةءارق كلذ ىلع لديو .هعم يأ :هنيرقب يشاعلا

 «بلغف برغملاو قرشملا ديري :نيقرشملا دعب (نيلامكلا ريسفت) .ةدحاو ةلسلس يف العج دق هنيرقو رفاكلا نونعي

 (كرادملا ريسفت) .قرشملا نم برغملاو برغملا نم قرشملا دعب دارملاو «نارمقلاو نارمعلا :ليق امك

 انهه مهوتي امل عفد :مكل نيبت (نيلامكلا ريسفت) .هلبق اهب لولدملا ٍنيمتلا ريمض "مكعفنت" لعاف نأ ىلإ ريشي :مكينمت
 ؟لبقتسملا 'مكعفني"ب هقلعتو ةمايقلا موي نم هلادبإ ئيعم امف ءاهيف مهملظ ذإ ؛ايندلا يف ىضم امل فرظ "ذإ" نأ

 نزو لكشي الف «يضاملا ةلزنم لزن هققحتل وه لب «هتقيقح ىلع سيل ربخلا نإ مث ءكلذ حص ركذ امم. هليوأتلو
 ؛نوكرتشم باذعلا ف مكنأل ؛متلاو مدنلا مكعفني ال يأ عفنلا مدعل ؛ماللا ريدقتب :ةلع (نيلامكلا ريسفت) .يضاملا

 مكعفني نلو يأ ةيلعافلا ىلع عفرلا لحم يف "مكنأ" :هلوق نوكي نأ لمتحيو «رفكلا وهو هببس يف مككارتشال
 لوألا ديؤيو ءايندلا يف بلقلا بيطي ىولبلا مومع ناك امك «باذعلا يف نيكرتشم مكنوك وأ باذعلا يف مككارتشا

 (نيلامكلا ريسفت) .رسكلاب "مكنإ" رماع نبا ةءارق
 .هببس يف نيكر تشم متنك امك باذعلا يف مكنيطايشو متنأ اوكرتشت نأ مكقح نأل يأ «يفنلا دعب ماللا ريدقتب :ةلع

 تنأف مهنامإ لصحي نأ ديرت تنأ يأ ء«فوذحم ىلع ةفطاع ءافلاو «ماهفتسالل ةزمهلا :تنأفأ (يواضيبلا ريسفت)
 رسفملا هيلإ راشأ امك ,مهعمست ال تنأ يأ «يفنلا نعم. يراكنإ ماهفتسالا :مصلا عمست تنأفأ ؟مصلا عمست

 (يواصلا ةيشاح) .رفكلا ىلع اميمصت الإ نودادزي ال مهو «مهئاعد يف دهتجي ناك امل تلزن ةيآلا هذهو

 كردص كلذب يفشنو «مهياذع كرصبن نأ لبق كانضبق نإف يأ "كب نبهذن امإف" :"دوعسلا يبأ" ةرابع :كتيمغ نأب

 (لمجلا ةيشاح) .ةرحخاآلاو ايندلا يف ةلاحم ال "نومقتنم مهنم انإف" نينمؤملا رودصو



 فرحخزلا ةروس 8١ه نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 نم هب ْمهدَعَو ىدذلا كتايح يف َكنَيِرُت وا 0 ِق 00 تنم 9 انإف 0 م 2 3000 2 هك 5 م 0# - 2
 دص

 كيل وأ ىِذَلاِب كِسْمَْسَأَف . نورداق جو َنوُرِدَتَقم ه مهباذع ىلع ِمِيَلَع َنِإَ باذعلا

 َكِيْوَقِلَو كَل فرشل جن :ُهَنِإَو (2) ٍميِقَتْسُم قيرط طّرِص ْلَع َكَّنِإ نآرقلا يأ

 نِم َكِلَبَق نم اَنلَسْرَأ َنَم َلَكْسَو .هقحب مايقلا نع () َنوُلعَسُت َفوَسَو مهتغلب هلوزنل
 نأب هرهاظ ىلع وه :لبق 29 َنوُدَبْعُي هَهِلاَع هريغ يأ نَمحَّرلَأ نود نِم نتج الكل

 ا ا واسم م دابا حتا اك كيا دارملا :ليقو ؛ءارسإلا ةليل لسرلا هل عمج

 ."نوعحري انيلإف كنيفوتن وأ" رحآ عضوم يف درو هنأل ؛ةرحخآلا باذع ركذ ىلع يرشخمزلل اعبت رصتقا :ةرخآلا يف

 ايندلا باذع ىلع يوغبلا رصتقاو «ةرحآلاو ايندلا يف باذعب :لاق ثيح يضاقلا ممعو .اضعب هضعب رسفي نآرقلاو

 يكرشم "مه"ب دارأو «مهانبذع انئتش ىم يأ :نورداق (نيلامكلا ريسفت) .كدعب لتقلاب نومقتني :لاق ثيح

 «ةمايقلا موي ىلإ هانرخأ وأ هب دوعوملا كل انلجع ءاوس يأ :كسمتساف (نيلامكلا ريسفت) .ردب موي مهنم مقتنا ,ةكم
 ظ (لمجلا ةيشاح) .هتمأل رمأ هنأ وأ ءكسمتلا ىلع مد يأ
 نع صحفلاو «مهئايدأ يف رظنلا نع زاحب هنكلو «لاؤسلا ةقيقح لسرلا لاؤسب دارملا سيل :خلإ انلسرأ نم لأساو

 زجعملا هللا باتك يف هرظن اصحفو ارظن هافكو بانل نا نحط نق كانوا ةدابع تءاج له ؛مهللم

 ةجاح ال ةيفاك اهسفن يف ةيآلا هذهو ءاناطلس هب لزني مل ام هللا نود نم نودبعي مهنأب هيف هللا رابحإو «هيدي نيب ال قدصملا

 لسرلا هل عمج :اولاق ديز نباو ريبح نب ديعسو يرهزلا لوق وه اذه :هرهاظ ىلع وه ليق (كرادملا ريسفت) .اهريغ ىلإ

 سيل هنأ دارملا يأ "خلإ دارملا ليق" :هلوقو (بيطخلا ريسفت) كلشي ملو لك يبلا لأسي ملف «مهأسي نأ رمأو هب يرسأ ةليل
 كلبق نم اولح نيذلا نيلسرملا ممأ يأ ءانلسرأ نم ممأ لأساو يأ فاضملا فذح يأ ؛فذحلاب زاحم هيف لب هرهاظ ىلع

 :اهذ سابع نبا نع ءاطع نع يوغبلا ىكح ءءارسإلا ةليل لسرلا هل عمج نأب :هرهاظ ىلع وه ليق .فذحلا ىلع لدي

 انلسرأ نم دمحم اي لس :ليئربج هل لاق عرف املف ؛مهي ىلصف «نيلسرملا نم هدلوو مدآ هللا ثعب دي يبلاب يرسأ امل

 :اولاقو ءديز نباو ريبج نب ديعسو يرهزلا لوق اذهو :لاق "تيفتكا دقف ,لأسأ ال" :ّدَك يبلا لاقف .كلبق نم

 (نيلامكلا ريسفت) .كلشي ملو لأسي ملف ءارسإلا ةليل لسرلا هل عمج

 ؟هقلي مل نم لاؤسب رمؤي فيكف لسرلا نع ثعبلا يف رحأتم هنإ :لاقي امع باوج اذه :يواصلا لاق :لسرلا هل عمج نأب

 .فاضملا فذح يأ ؛«فذحلاب زاجم هيف لب ؛هرهاظ ىلع سيل يأ :خل ! دارملا :ليقو



 فرحخزلا ةروس 05 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 رمألا نم دارملا نأل ؛نيلوقلا نم دحاو ىلع لأسي ملو «نيباتكلا لهأ يأ نم ممأ

 هللا نيغ ةدابعي تاك لو هللا نع لاسر تأي مل هنأ شيرق يكرشمل ريرقتلا لاؤسلاب

 0 0 لاقف طبقلا يأ ءِهْيِلَمَو ترّوعَرف لإ ًائتدياَكب وم كنت َدَقَلَو

 اَمَو * تدإ وكي ضن ام مه اَذِإ هتلاسر ىلع ةلادلا اآَِتَياَعِب مهَءاَج اتق | 2 َنيِيلَعْلا

 قولح ىلإ لصوو مهتويب لخد ءام وهو «نافوطلاك باذعلا تايأ نم ِةَياَء نم مهيرث

 ه8 أ ول اص تن ب 27 هو وح اه و دق دع حلا لا كف أها كي كأن عتب اطال هلل دق وخلا ل ا خف ادم مايأ ةعبس نيسلاجلا

 مذ سابع نبا لوق وهو «ءايبنألا لأس هنأكف مهلأس اذإف «نيباتكلا نع هنوربخي امنإو «ليخنإلاو ةاروتلا :نيباتكلا لهأ يأ

 نم كلبق مهيلإ انلسرأ يذلا لأساو" :م# بعك نب يبأو دوعسم نبا ةءارق هيلع لديو «يوغبلا هاكح ,دهاجمو
 ةكم يكرشمل ريرقتلا لب لاؤسلا ةقيقح سيل لاؤسلاب رمألا نم دارملا نأل ؛هللا ريغ نيلوقلا نم دحاو ىلع لأسي ملو "انلسر

 0 و ا

 اولص ءايبنألاو لسرلا نأ :هحيضوتو «ءسدقملا تيب يف ءايبنألا لأس هنأ رحآلاو «نيلوقلا دحأ اذه :خإ لأسي ملو

 05 هللا لوسر رهظ يلي ناكو «فوفص ةعبرأ نويبنلاو ءفوفص ةثالث نولسرم لا :فوفص ةعبس ٌدتي هللا لوسر فلخ
 «نيتعكر مهي ىلصف «نيلسرملا رئاس مث ىسوم مث ءقاحسإ هراسي ىلعو ؛ليعامجإ هنيمب ىلعو هللا ليلخ ميهاربإ

 :اولاقف ؟ىلاعت هللا ريغ ةدابع ىلإ ةوعدب مكنم دحأ لسرأ له :مكلأسأ نأ يلإ ىحوأ يبر نإ :لاقف ماق لتفنا املف

 متاح كنأو «لطاب هنود نم نودبعي ام نأو هللا الإ هلإ ال نأ :ةدحاو ةوعدب نيعمجأ انلسرأ انأ دهشن انإ ,دمحم اي

 هنإف ؛مرم نبا ىسيع الإ ةمايقلا موي ىلإ كدعب يبن ال هنأو ءانايإ كتمامإب كلذ نابتسا دق «نيلسرملا ديسو نييبنلا

 (لمجلا ةيشاح) .كرثأ عبتي نأ رومأم

 ّيلاو ةصقلا كلت ركذ يف ةمكحلا :خلإ ىسوم انلسرأ دقلو (لمجلا ةيشاح) .رارقإلا ىلع مهلمح يأ :ريرقتلا
 525 دمحمل عقو ام امهموق نم امهل عقو ىسيعو ىسوم نإف هُو هتيلست رافكلا تالاقم نم مدقت ام بقع اهدعب

 (يواصلا ةيشاح) .هاحللاو لاملا ةلقب رييعتلا نم هموق نم
 لع ىسوم نأ ىلاعت هللا نّيب «لاملاو هاحلا مدع ًاريقف هنوكب لي دمحم ةوبن يف شيرق رافك نعط امل :خلإ ائتابآب ىسوم
 رافك اهركذ يلا ةهبشلا هذه نوعرف هيلع دروأ «لقاع اهتحص يف كشي ال ىلا ةرهاقلا تازجعملا دروأ نأ دعب

 نيح ىعملاو «ةيئاجف "اذإ" :نوكحضي اهنم مه اذإ (لمحلا ةيشاح) ."ىسوم انلسرأ دقلو" :ىلاعت لاقف «شيرق

 (يواصلا ةيشاح) .ركفت الو لمأت ريغ نم «ةيرخسلاو كحضلاب اهب ءيجب اوؤجاف تايآلاب مهءاج



 فرخرزلا ةروس 51/ ش نورشعلاو سماخلا ءزجلا
 دص

 وت < روم ودك < م 9 7 0 07 0 3

 ْمُهَلَعَل باَدَعْلاِب مُهَسْدَحَأَو اهلبق يلا اهتنيرق اَهِتَحخَأ نِم ٌربكأ ىه الإ دارجلاو

 ؛لماكلا ملاعلا يأ ٌرِحاَسلآ هيي باذعلا اوأر امل ىسوملاوُناَقَو .رفكلا نع 2) َنوُعِجَرَي
 انع باذعلا فشك نم َكَدنِع َدِهَع اَميَكَبَر اَنَل عذأ ميظع ملع مهدنع رحسلا نأل

 مه اذإ باذعلا مع ىسوم ءاعدب اًفشك املف .نونمؤم يأ 2 نودتهمل اتنإ انما نإ

 3 .ن ف سيد سم ار 32 0 00 .٠ - . ٠

 ىف اراختفا نّوعَرِف ئَّداَنَو .مهرفك ىلع نورصيو ؛ءمهدهع نوضقني (2) تروثكمي
 دص

 7 3 : و دوغ حصص ه4 دام ع ل و و 8 5 - 2007 2

 ..... ىبحت نم ىرجت لينلا نم يأ ٌرَهَنُأْلا هِذَهَوَرْصِم كلُم ىل َسِيَلَأ م َوَهَي َلاَق ِهِبْوَق

 هفشكيف هللا وعديف «ىسوك. اوريجتسيف ؛مهيلع مايأ ةعبس ثكمت ةدحاو لك مدلاو عدافضلاو لمقلاو يأ :دارجلاو

 نينسلا مهيلع هللا لسرأ مث «نايغطلا نم هيلع اوناك امل نودوعيو ءارهش ىرحألاو ةدحاو لك نيب نوثكميف ؛مهنع

 اومزعف ؛مهلاومأ تسمطف سمطلاب مهيلع اعد مث ءمهنع تفشكف هللا اعد مث «نايغطلاب اوداع مث اوراجتساف «ةبدحملا

 (يواصلا ةيشاح) .قرغلاب مهنم هللا مقتناف .هموقو ىسوم لتق ىلع
 تافوصوم نهأ مالكلا اذهل دارملا لب كلذك سيلو «ةقباسلا نم مظعأ ةقحاللا نأ ىلع مظنلا رهاظ :خلإ ربكأ يه الإ

 (نيلامكلا ريسفت) .رخآلا نم مركأ امهنم دحاو لك «ناوعأ امه :لاقي «سانلا مالك هيلعو ءهيف نتوافتي «ربكلاب

 قو «كلذ يف اهتبحاصو اهتنيرق امهنم لك نوكو «قدصلاو ةحصلا يف امهكارتشا يف اهتحأ اهامس يأ :خلإ اهتنيرق

 فو ."بيطخلا" نم ءارحاس رهاملا ملاعلا نومسي اوناك مهنأل يأ :خلإ لماكلا ملاعلا يأ (نايبلا حور) .ةيآ اوك

 اهيأ اي" :امهك سابع نبا لاق .ميظعتلا ليبس ىلع كلذب هودانف ,ةرحس ءاملعلا نومسي اوناك :ليقو :"لمجلا"

 رخآلاو «نيلوقلا دحأ اذهو .مذ ةفص رحسلا نكي ملو «هنورقوي اميظع مهيف رحاسلا ناك و «ملاعلا اهيأ اي "رحاسلا

 .مهتقامح ةياغو مهوتع ةياغل «ةلاحلا كلت يف كلذب هودان مهنأ

 ةلاح تناك ةلاحلا كلت نأل ؛كلذب هلوأ امنإو ءارحاس رهاملا ملاعلل نولوقي اوناكو ,:ةحودمم ةفصو يأ :ميظع ملع

 نم هوفلأ ام ىلع مهفاسل ىلع كلذ قبس :ليقو .ميظعتلا ةملكب الإ ةلاحلا كلت يف هؤادن قيلي الف «هيلإ ءاجتلالا

 حراشلا اهلعج :كدنع دهع ام (نيلامكلا ريسفتإ) .هرحسب انبلغ يذلا اهيأ اي :هانعم :ليقو ءارحاس هل مهتيمست

 يأ "كدنع دهع اعن' :لاق ثيح «ةيردصم يواضيبلا اهلعجو خلا باذعلا فشك نم" :هلوقب اهنيب ثيح ,ةلوصوم

 تيفوف كدنع دهع امم وأ ءىدتها نم نع باذعلا فشكي نأ وأ ءكتوعد بيجتسي نأ نم وأ «ةوبنلاب كدنع هدهعب

 «"رصم كلم" ىلع امل ةفطاع امإ واولاو «ةعبرأ اهمظعمو ؛هروصق تحت يرحت راففأ اهنم بعشني هنإف :لينلا نم يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .اهربخن "يرحت"و لاح واو وأ ءاهنم لاح "يرحت"ف



 فرخرزلا ةروس "14 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 # م را هس روب اب ©8ر#ك 6 ٠ نىك ٠ 0-0 0 2 8 تندم ا

 يأ اَذَه َنّمرَيَخ انأ ذئيحو ؟تورصبت مأ .نمظع (2) نورِصَبت الفأ ؟يروصق تحن يأ
 5 5 ٍ - 72 و 5 1 0 م 4 ص

 يلا ةرمجلاب هتغثلل ؛همالك رهظي (2) َنيِبُي ْداكَي الَو ريقح فيعض نيهَم وه ىذلا ىسوم

 5 مه مع 2 سار 5 0 1 8 نيو 7 3 مت 5 5 ٠

 "ةروسأ" عمج بهذ نم ةَروُسا اقداص ناك نإ هيلع ّىقلا اله الولف .هرغص يف اهلوانت

 روحو هع روس روس رو 0 هوقو دو ءصهذ أم لي نأ هن ود وسي اميف ؟داعك 2 ادد ع قب عأ"_ك
 .هقدصب نودهشي «نيعباتتم 2: ترينرتقم ةكبتلملا ُهَعَم َءاَج وأ بهذ قوط : . : 0 ردو وسد ولا رع دا 8

 دق ا 7 0 3 نت هام 1
 ١٠ ٠ اسمن .٠ و 8 و.

 وق ااون مهلو يدوم عجم نم كيري اميك هوع 0 د بحتم

 را ل سا رت كا: اره ل 20 د 3 9 أ 2 2ك 2 اوم 7 .

 0 . ع 2 ا عا و ل 1 اذ لإ 5 1 2
 6 ْ ند عل ) تريرجألل الثُمَو ةربع نيقباس يأ «مدخ و مداخ ك فلاس عمج افلس

 ل مهلاعفأ لثم ىلع نومدقي الف «مهللاحب نولثمتي مهدعب

 .ابلاغ فوذحم لداعملاو «نييعتلا اب بولطم «ةزمهلل ةلداعم ةلصتم "مأ" نأ ىلإ كلذب راشأ :نورصبت مأ

 ةثاثملا ءاثلا نوكسو ماللا مضب :ةغئللاو .ةصقلا يف فورعم وه امك :خلإ ةرمجلاب هتغثلل (ارصتخم يواصلا ةيشاح)
 نأ وأ ءفرح ىلع فرح نم وأ ءايلا وأ ماللاو نيغلا ىلإ ءارلا نمو «ءاتلا ىلإ نيسلا نم ناسللا لّوحت ةمجعملا نيغلاو

 (نيلامكلا ريسفت) ."سوماقلا" «غنلأ وهف حرفك غنل «لقث هيفو هناسل عفر متي ال

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرواسأو رواسأو ةروسأ عمجلاو «بُلقلا :بارغو باتكك راوسلا :"سوماقلا" فو :ةروسأ
 هلمح اذإ هيأر نع هفحتسا :لاقي :"ملاعملا" يفو .هجعزأو هراد نم هجرحأو هفحتسا :هزفتسا :"سوماقلا" يف :فختساف

 مهزفتساف يأ ةفخلا بلطو افيفح دعلا :فافختسالا :فختساف (نيلامكلا ريسفت) .باوصلا نع هلازأو «لهجلا ىلع

 :هانعمو ؛هبضغ دتشا اذإ افسأ فسأ نم لوقنم "فسآ" :انوفسآ (نايبلا حور) .هتعاطإ ف ةفخلا مهنم بلطو ءلوقلاب

 (كرادملا ريسفت) .مهنع ملحن ال نأو ءانماقتناو انباذع مهل لجعي نأ اوبحوتساف ,يصاعملا ف اوطرفأ مهنأ

 راهفألا هذهو" :هلوق يف ءاملا وهو هب اوززعت اء مهكاله نوكيل ؛قرغلاب اوكلهأ امنإو «ماقتنالل ريسفت :نيعمجأ مهانقرغأف
 رقفلاب هباعو ىسوم نيعللا فعضتسا دقو «هب هللا هكلهأ هللا نود ءيشب ززعت نم لإ ةنراشإ هيف "حت نم يرحب

 ءيجي نمل يأ :نيرخآلل (لمجلا ةيشاح) .هبلغ الإ ائيش دحأ فعضتسا ام هنأ ىلإ ةراشإ هيلع ىلاعت هللا هطلسف ءفعضلاو

 لثم.مهفايتإل ؛مهي هلوزنو ,مههاقع لثم قاقحتسا يف مهب نودتقي «رافكلا نم نيرخآلل ةودق مهانلعجف هانعمو ,مهدعب

 (كرادملا ريسفت) .هب نوثدحي الثمو .مهلاعفأ



 فرخزلا ةروس 1 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 هللا ٍنوُد نم َنوُدْبْعَت اَمَو ْمُكَنِإإل :ىلاعت هلوق لزن نيح لَم َمَيرَم نبأ لعح برص اَّكَلَو

 نم دبع هنأل ؛ىسيع عم انتلا نوكت نأ انيضر :نوكرشملا لاقف :4مَتَهَج ُبَّصَح

 .هوعمس امب ًاحرف نوجضي (2) توُدِصَي لثما نم ُهْنِم نوكرشلا َكُئَوَق اذ هللا نود
 لثلا يأ وبر ام هعم الآ نوكت نأ ىضرتف «ىسيع يأ م ريح اكل أَوئََو
 ةتلع ىسيع لوانتي الف «لقاعلا ريغل "ام" نأ مهملعل ؛لطابلاب ةموصخ ُةلَدَج لإ َكَن

 همر 20077 4 ِه 8 : 10000 5 دس ا

 نب هللا دبع لاق (46:ءايبنألا) كمللا نوُد ْنم َنوُدبعَت امو ْمُكَنِإل :ىلاعت هلوق لزن امل هنأ اهوزن ببس :خلإ برض الو

 عيمجلو مكتحآلو مكل وه لك هللا لوسر لاقف ؟ممألا عيمجلل مأ انتهآلو انل اذهأ :- ملسي نأ لبق ناكو - ىرعبزلا

 نودبعي حيلم ونبو ءاريزع نودبعي دوهيلاو ؛حيسملا نودبعي ىراصنلا تسيلأ - ةبعكلا برو - كتمصحن دق :لاقف ممألا

 «ةجحلا مزلأ هنأ اونظف «يحولل اراظتنا تكسف .مهعم انتشآو نحن نوكن نأ انيضر دقف رانلا يف ءالؤه ناك نإف ,ةكئالملا

 (يواصلا ةيشاح) .ةصقلا يف رسفملا نم عقاولا راصتقالا ملعت كلذ تملع اذإ .مقاوصأ تعفتراو اوكحضف

 لك ىلع رداق بأ ريغ نم دلولا داجيإ ىلع رداقلا نإف ؛ءاشي ام ىلع هللا ةردق ىلع هب لدتسي هتبارغل ؛لثملاك يأ :الثم

 حرصي مل هلعلو .نورسفملا ركذ اذك هريغو ىرعبزلا نب هللا دبع نيعي :نوكرشملا لاقف (نيلامكلا ريسفت) .ءاشي ام

 ةمجعملا داضلاب :نوجضي (نيلامكلا ريسفت) .حيبقلا لوقلا كلت ىلإ هتبسن بساني ملف «كلذ دعب ملسأ هنأل ؛همساب

 .لادجلا اذمي ابولغم راص ادمحم نأ مهنظل ؛اوعم ام. احرف تاوصألا عافترا يهو جضلا نم «ةددشملا ميحلاو

 .هعم انتخآ نكتلف رانلا يف ناك نإف ؟ىسيع مأ كدنع ريح انتهلآ :اولاق مهنأ عم او ,مهادحل ريسفت :خا اسهآأ اولاقو

 اذوذش ئرقو ءطقف ناتيعبس ناتءارق امهف ءامهنيب فلأ لاحدإ ريغب ةيناثلا ليهستو نيتزمهلا قيقحتب "انتهلآأ" :هلوقو

 اَمَو ْمُكَنِإإ» :ىلاعت هلوق يف ةعقاولا يأ :ام نأ مهملعل (يواصلا ةيشاح) .ربخلا ظفل ىلع فلأ اهدعب ةدحاو ةزمحب

 امأ !كموق ةغلب كلهجأ ام" :هلوقب ىرعبزلا نبا ىلع در اكلم هنأ يورو «(94/.:ءايبنالا) هَل ٍنوُد ْنِم َنوُدْبعَت

 (نايبلا حور) ."؟لقعي ال امل "ام" نأ تمهف

 !كموق ةغلب كلهجأ ام :ىرعبزلا نبال لاق دو هنأ ىكحي ام امأ ,روهمحلا لوق ىلع كلذو :ةع ىسيع لوانتي الف

 يأ :مهيلع در :خلإ دبع الإ وه نإ (نيلامكلا ريسفت) .ثيدحلا لهأ دنع هل لصأ ال .لقعي ال امل "ام" نأ تفرع امأ

 نيأ نمف «رئاسلا لثماك ليئارسإ نب ف روهشم ءركذلاو ةلزنملا عفترم «ةوبنلاب هيلع معنم مركم دبع الإ ىسيع امو
 (لمجلا ةيشاح) .(9/6:ءايبنالا) 4 ن ودْبعَت امو ةكنإ# :انلوق يف لحدي



 فرخزلا ةروس ٠6  نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 هتبارغل ؛لثملاك يأ 2: ليوتَرسِإ بَل ًالَثُم بأ ريغ نم هدوحوب ُهَلَعَجَو ةّوبنلاب
 ىف هَكَبنلَم مكلدب مك اَنلَعَل ُءَشْدَوَلَو .ءاشي ام ىلع ىلاعت هللا ةردق ىلع هب لدتسي

 لَو هلوزنب ملعت ٍةَعاَّساَل ٌملِعَل ىسيع يأ ُهَنِإَو .مككلف نأب 2 َنوُفْلَحع ِضَرَألآ
2 

 قديش نيتك اينملا ءاقتلال ؛ريمضلا "واواو .مزجلل عفرلا نون هنم نقدعت ا نرد
 كشلا وهو ءارتمالا نم
 39 مِقَبَسُم قيرط 1 مكرمآ يذلا اًدَه ديحوتلا ىلع نوُعبّنَأ :مهل لقَو ءاهيف

 دص ا 8 1

 .ةوادعلا نّيب تو نيم ٌوُدَع :5ل دُهْنِإ ُنَطْيْشلا هللا نيد نع مكنفرصي ْمُكَنَّدصَي اَلَو

 ةوبنلاب ةَمكحْلاِب مُكّتْبَح َدَق َلاَق عئارشلاو تازجعملاب ِتَتيَيْلاِب ئَسيِع َءاَج اّمَّلَو
 دا

 8 ع 5 4202- ص وا كعقسد ع سر ٍّ : 2“ ع

 ك9 .ةاروتلا ماكحأ نم هيف نوفلتخع ىلا ضعب مكل نيِبالَو ليحبإلا عئارشو

 .(* م ة:ةبوتلا) 6ةَرجآلا نم انا ٍةَيَحْلاب ٌُثيِضَرَأل يف امك «ةيلدبلل "نم" نأ ىلإ ريشي :مكلدب
 بئاجع ىلع انتردقل ءاشن ول :ليقو .اضعب مهضعب ةكئالملا فلخي وأ ءضرألا يف مكنوفلخي يأ :نوفلخي ضرألا يف
 ىسيع اندلو امك «مكدالوأ مكفلخي امك «ضرألا يف مكنوفلخي ةكئالم ؛لاجر اي مكنم اندلول مكنم انلعجل رومألا
 مدقلاو ؛ماسحأ نم الإ دلوتت ال ماسحأ ةكئالملا نأ اوملعتلو ؛ةرهابلا ةردقلاب انزيمت اوفرعتل ؛لحف ريغ نم ىثنأ نم

 (كرادملا ريسفت) .كلذ نع لاعتم

 ةعيرشلاب القَع ىسيع موقيف هند يدهملاو ةتلع ىسيع عمتجيو «ةعاسلا برقب ملعلل ببس هلوزن يأ :ةعاسلل ملعل
 امهعلطأف امهروهظ تقو ىلإ يئتييحأ مل نإو ءامهلامج ايؤرب قاتشم نإ مهللا .ةفالخلاو فيسلاب هذ يدهملاو ةمامإلاو

 يل اوعدي نأ امهمرك نع وحرأو ءراسكتالاو زجعلا مامتب امهيلع مالسلا غلبأ انأو .ريدق ءيش لك ىلع كنإ «يلاح ىلع
 6 نييبنلا متاخو نيلسرملا ديس ةمأ نم مثآو ريقف نإو «دوجلاو مركلا وذ امهو «باجتسم امهءاعد نإف ؛ةرفغملاو ريخلاب
 ريسفت) .ةغلابملل ؛نيتحتفب "مّلَعل' :ف سابع نبا أرقو «ةغلابملل ؛هب ملعي امع زاحب ملعلاف :هلوزنب ملعت
 (كرادملا ريسفت) .رونلا سابل هنع عزنو «ةنحلا نم مكابأ جرحخأ ذإ ؛ةاودعلا رهاظ يأ :نيبم ودع مكل هنإ (نيلامكلا

 مكتنج يأ ,ماع فوذحم ىلع هفطع زوجيو ,مكل نيبأل ةمكحلاب مكتتج يأ ؛ةلمحجلا فطع نم وه :مكل نيبألو

 نورظتني له يأ «ةعاسلا نم لدب "مهيتأت نأ"و «ىسيع موقل ريمضلا :ليقو !ةكم رافك يأ اذك نيبألو مكر كذأل
 ايندلا رمأ عومجم هيف نوفلتخت يذلاو «نيدلا رمأ وه :هيف نوفلتخت يذلا ضعب (نيلامكلا ريسفت) ؟ةعاسلا نايتإ الإ

 :لاق كلذلف ؛نيدلا رمأ وهو هضعب نّيِب هنكل «هيف اوفلتخا امل نايب "هريغو نيدلا رمأ نم" :حراشلا لوقف «نيدلاو
 (لمجلا ةيشاح) ."نيدلا رمأ مهل نيبف"



 فرخزلا ةروس م. نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ىبر وه هللا نإ م نوعيطاَو هللا اوقتاف نيدلا رمأ مه نيبف «هريعو نيدلا 2 و مي 2 ري ثار لوم و ع يصد ع 0 1 :

 و ريف
 رو نإ

 وو ب راو
 ناد تنل نيد ل ل : ميقَتَسُم قيرط طارِص ادنه ةودعاف 3 و

 قى موضي وع ٌبازح الا فلتخاف اي

 أوُمَلَظ َريِذَّلَل باذع ةملك لّيَوَف ؟ةثالث ثلاث وأ «هللا نبا وأ هللا وهأ ,ىسيع

 رافك يأ َوُرُظَي لَه .ملؤم 2 ميلأ موي ٍباَذَع ّنِم ىسيع يف هولاق امب اورفك
 َمُهَو ةأجف ٌةَتْعَب "ةعاسلا" نم لدب مُهَيِتَأَت نأ ةَعاَصلآ لِ نورظتني ام يأ «ةكم

 موي َذَِمْوَي ايندلا يف ةيصعملا ىلع ْماَّلِحَألآ .هلبق اهئيحب تقوب ) َتروُرْعْمَم ا
 ىلغ هللا ف نيباحتملا | 2 <ريقتمْلا | ُهُدَع ٍضَعَبِل ْمُهُضْعَب :هلوقب قلعتم «ةمايقلا
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 2 ور هنأ ل و َمْوَيَلا جيلع فَوَح ١ ٍداَبِعنَي : مه لاقيو ,«ءاقدصا مهإف ؛هتعاط

 .ةيسوقرملا ىمست مهنم ةقرف لوق اذه "هللا نبا وأ" :هلوقو «ةيبوقعيلا ىمست ىراصنلا نم ةقرف ةلاقم هذه :هللا وهأ

 ةثعبب ترفك امنإو "هلوسرو هللا دبع هنإ" :ةقرف تلاقو .ةيناكلملا ىمست مهنم ةقرف لوق اذه "ةثالث ثلاث وأ" :هلوقو

 نايتإ الإ يأ :ةعاسلا الإ (يواصلا ةيشاح) .- هللا مهنعل - انز نبا هنإف ؛يبنب سيل هنإ : :دوهيلا تلاقو لت دمحم

 (نايبلا حور) .افورظتني مهنأك اوناك ةلاحم ال مهيتأت ةعاسلا تناك املو «ةعاسلا

 مهلاغتشال ؛نولفاغ مهو يأ "نورعشي ال مهو" :هلوق ؟ةعاسلا نايتإ الإ نورظني له يأ «ةعاسلا نم لدب :مهيتأت نأ

 ءالخألا رسف مهضعبو ءاعطقنم ءانثتسالا نوكي اذه ىلعو :خلإ ةيصعملا ىلع (كرادملا ريسفت) .مهايند رومأب

 ."دوعسلا وبأ" هررق ءالصتم ءانثتسالا نوكي هيلعف ؛ةيصعملا ىلع مهنيب ةلخلا نوكب دييقت ريغ نم يأ ءاقلطم ءايحألاب
 باوثلا نم «ةلخلا راثآ مهنم لك ةدهاشمبدادزت لب ءاهاح ىلع ىقبت هللا يف تناك امل ايندلا يف مهتلخم نإف :نيقتملا الإ

 (نايبلا حور) .تاحردلا عفرو
 اي :دانم ىدان ةمايقلا موي فوخلا عقو اذإ :لتاقم لاق .مهوولقل ابييطتو مهل افيرشت يأ :خلإ دابع اي مه لاقيو

 (بيطنلا ريسفت) .انتايآب اونمآ نيذلا :لاقيف ,.مهسوؤر قلخلا عفر ءادنلا اوعمس اذإف ,مويلا مكيلع فوح ال !يدابع

 مكيلع فوح ال «يدابع اي :تاصرعلا يف دانم يداني :هيبأ نع ناميلس نب رمتعملا هاورو :لتاقم لاق :"يبطرقلا" يفو

 نايدألا لهأ سكنيف «نيملسم اوناكو انتايآب اونمآ نيذلا :يدانملا لوقيف ,.مهسوؤر ةصرعلا لهأ عفريف «مويلا

 هللا نم باطخلا "1إ مكيلع فوحخ ال يدابع اي" :هلوقو ."ةياعرلا" يف يبساحملا هركذو .نيملسملا ريغ مهسوؤر

 - «ةنجلا لوخدب رمألا :ثلاثلاو .نزحلا يفن :يناثلاو ءفونلا يفن :لوألا ءرومأ ةعبرأب مهادانو .فيرشتلل مهل



 فرخرزلا ةروس ومب, نورشعلاو سماخلا عرج

 72 دمى رثرا

 ثا هنحلا اولخدأ 2 ١ َنيِملَْسُم أوُئاكَو نآرقلا اًِجيِاَعِب "يدابع"ل تعن أونَماَء َنيِذْلا

 ِمِهَلَع ٌفاَطُي .ادتبملا ربخ ءنومركتو نورست, 2 ور مكتاجوز كج وَ ًأدتبم
 متنأ ىلع فطع

 نتخيل كفل 6 ال ءانإ وهو ءبوك عمج 5050 عاصقب ٍفاَحِصب

 اهبِف َمشَْأَو را يعل تو اذذلت سأل هيف اَم اهو ءاش ثيح نم براشلا

 ٌةَهكف ايف ل (2) َوُلَمَعَت رْشك اَمِب اَموُمُتتِروُأ ىلا ُهَنْخَآ َكلِتَو 2 َودِنَخ

 َمُهَج ٍِباَذَع ىف َنيِمِرَجُمْلآ نإ هلدب فلخي لكؤي امو؛) َنوُكَأَت اهضعب يأ اَهَنِم ريك

 .سأي توكس نوتكاس ,2) َنوُسِبُم هيف ْمُهَو ْمُهَنَع ففخيٌرتفُي ال (2) َنوُدِلَخ

 ءايلا حتفب "فوح ال يدابع اي" :مصاع نع ركب وبأ أرقو (انخيش) «"نوربحت" :هلوق يف رورسلاب ةراشبلا :عبارلاو -

 نيونتلاو عفرلاب "فوح ال" :ةماعلا أرقو «ةنكاس اهتابثإب نوقابلاو ءاقفوو الصو اهفذحب صفحو ريثك نباو ناوحألاو
 (نيمسلا ريسفت) .فاضم فذح ىلع نيونت نود :نصيحم نباو «ليلق وهو ءاحل اما امإو أدتبم امإ
 (نيلامكلا ريسفت) .حدملا ىلع بوصنم هنإ :ليقو ءفاضم ىدانم "يدابع" نأل ؛لحنلا بوصنم :يدابعل تعن

 نأ بيكرتلا اذه يف روهشملا :أدتبملا ربخ (نيلامكلا ريسفت) .مكهوجو ىلع هرثأ يأ هرابح رهظف ارورس :نورست
 (نيلامكلا ريسفت) .لاح "نوربحت"و «ءلصفلا دوجول ؛"اولحدا" يف نكتسملا ريمضلا ىلع فطع "مكجاوزأ"

 م ءةسمخلا عبشت يهو ةفحصلا مث مث ءرشعلا عبشت يهو ةعصقلا مث «ةنفجلا عاصقلا مظعأ :يئاسكلا لاق :عاصقب

 (بيطخلا ريسفت) .ةثالثلا وأ نيلجرلا عبشت يهو ةلكيملا

 هربخ أدتبم :كلتو (سوماقلا) .ضبقملا :زوكلا نم ةورعلا [(نيلامكلا ريسفت) .ناذآلا :هل لاقي هب كسمب ام] :ةورع ال

 لحدي نل' :ثيدح هيفاني الو «ةيببسلل هيف ءابلا ,"نولمعت متنك ام اهومتثروأ لا" ربخلاو ,ةفص يه وأ :"ةنجلا"

 ةيآلا يف ءابلا نأب اضيأ :بيحأو «لوحدلا يف القتسم اببس لمعلا نوك يفنملا نأل ؛"هللا ةمحرب لب هلمعب ةنحلا مكدحأ

 .هتمحرو هللا قيفوتب لصحي امنإ لمعلا نأبو ءلضفلاب اهوحدو لمعلاب اهتاجرد نأب وأ ,ةلباقملل وأ ةسبالملل

 :ثيدحلا يفو ءأدبأ رامثلاب ةنيزم يهف ءاهرجش يف ةيقاب اهباقعأو ءاهضعب الإ نولكأت ال يأ ضيعبتلل "نم" :نولكأت اهنم
 ةجحلا عاطقناو توكسلا :سالبإلا لصأ :نوسلبم (كرادملا ريسفت) .اهلثم افاكم تبن الإ اهرمث نم ةنحللا يف لحجر عزني ال

 كلام اي اودانو" :دعب هلوق اذه ىلع لكشي الو هللا ةمحر نم يأ :سأي توكس (نيلامكلا ريسفت) .سأيلا نم بيرق وهو
 مهب فلتختف «ةدتمم باقحأو «ةلواطتم ةنمزأ كلت نأ :باوجلاف ؛توملاب جرفلا مهبلط ىلع لادلا "كبر انيلع ضقيل

 (يحركلا ريسفت) .نوثيغتسيف ةرات باذعلا مهيلع دتشيو ءجرف ال هنأ مهملعو مهيلع سأيلا ةبلغل ةرات نوتكسيف «لاوحألا



 فرخزلا ةروس سيس نورشعلاو سماخلا ءرجلا

 ِضقَيِل رانلا نزاح وه َكِلَسَي اَوُداَنَو َنيِمِلَظلآ مه ه أوُناك نكلَو 00 اَمَو

 .امئاد باذعلا يف نوميقم 2) تروُتكَمركُنإ ةنس فلأ دعب َلاَق انتميل كب

 ْقَحلِل ْمُكَرْتْكَأ ٌنكدَلَو لوسرلا ناسل. ىلعَقَحلاب ةكم لهأ يأ كَتَعِح َنَقَل :ىلاعت لاق

 'اَنِإَف 2ك يبلا دمحم ديك يف ارمأ اومكحأ .ةكم رافك يأ ْاَوُمَربَأ م (© َنوُمرَك

 ام مُهَنَوجَتَو ْمُهَرِس ٌعَمَست ال اَنأ َنوُبَسْحَح َمَأ .مهكالهإ يف انديك نومكحم 69 َنوُمِرَتُم

 َمِيَدَل ةظفحلا اَتَّلُسُرَو كلذ عمسن نب مهنيب هب نورهجي امو ءمهريغ ىلإ نورسي

 .دلولل و َنيِدِسَعْلا ُلَوأ ان ًاضرف ُكَلَو نَمحَولِل ناك نإ لق .كلذ (2) َنوُبْتكي مهدنع

 اهيفو ءرانلا طسو هسلحمو ءاهتنزح ريبك يأ "رانلا نزاح وه" :هلوق ءلوصحلا ققحتل يضاملاب ريبعتلا :اودانو

 قح انتميل يأ :انتميل (يواصلا ةيشاح) .اهاندأ ىري امك اهاصقأ ىري وهف «باذعلا ةكئالم اهيلع رمت روسح

 راوج هنأل يك ب ا دبا رك و يه جلا و

 :ام#د سابع نبا نع متاح يبأ نبا ىور :ةنس فلأ دعب لاق (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةدشلا طرفب توملا ئبمتو ؛حايص يأ

 نيعبرأ مهبيجي ال اكلام نأ يل ورع ا هنا دي نع رك دسار وكم وكل :لاق مث ةنس فلأ كلام ثكم

 (نيلامكلا ريسفت) .نوثكام مكنإ :مهيلع دري مث ءاماع

 هنأ لمتحي :مكانثج دقل (كرادملا ريسفت) .روتف الو توم هنع نوصلختت ال «باذعلا يف نوثبال يأ ةنوكاد مكنإ
 .رسفملا هيلع ىشم ام وهو «رانلا يف رافكلا ثكم ببسل نيبم ءامومع ةكم لهأل باطخ «ملاعت هللا مالك نم

 لهأل كلام مالك نم هنأ لمتحيو «قحلا بحي نمؤم وهف مكلقأ امأو يأ "نوهراك قحلل مكرثكأ نكلو" :هلوقو
 .مكلك "مكر ثكأ" نعم نوكيو خلإ مكانتج انأل ؛نوثكام مكنإ :لاق هنأك ةلعلا ىرحب راج رانلا

 يف لاقو (كرادملا ريسفت) .لُي دمحمب مهركمو مهديك نم ارمأ ةكم وكرشم مكحأ مأ يأ :ارمأ اومربأ مأ
 مربأو «نيقاط هلعج :لبحلا مربأ :"سوماقلا" يف .ماكحإلاو ريبدتلا هب داريو «طيخلا لتف ماربإلا لصأ :"نيلامكلا"

 يف مهنم بجعتلاو مهتيكبت ةروسلا لوأ مدقت امل :خإ دلو نمحرلل ناك نإ لق (نيلامكلا ريسفت) .همكحأ :رمألا

 لوقي نأ دو هيبن هللا رمأ «"نولأسي مهو مقداهش بتكتس" :ىلاعت هلوقب مهددهو «ةكئالملا نم ادلو هلل مهئاعدا

 كلذ تبثو حص نإ يأ "دلو نمحرلل ناك نإ لق" :يواصلا لاقو (بيطنخلا ريسفت) ."دلو نمحرلل ناك نإ لق" :مهل
 .هدبعيو دلولا كلذ مظعي نم لوأ انأف ؛حيحص ناهربب



 فرخزلا ةروس ل نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 َتَر ضرألاَو ٍتاويمَسلَأ تر ر َنَحَبس .هتدابع تفتناف «ىلاعت هل دلو ال نأ تبث نكل

 وضوح ْمِهْرَّذَف .هيلإ دلولا ةبسنب بذكلا نم نولوقي 2: َنوُفِصَي مَع يسركلا ِشَرَعل

 موي وهو «باذعلا هيف/2: َنوُدَعوُي ىذا ُهَمَوي اشي قع مهايند يف اوُبَعلَيَو مهلطاب يف
 .ءايلاك اهليهستو ىلوألا طاقسإو نيتزمهلا قيقحتب هنلإ ءامكلا ىفوه كنا وَهَو .ةمايقلا

 ريبدت فريكَلَك َوُهَو هدعب امب قلعتم نيفرظلا نم لكو ٌدَلِإ ضنا ىف دوبعم يأ

 اَمِهَتَيِب اَمَو ٍضَرَألََو تنركعلا كركدذل قدا 5 َكَراَبَتَو .مهحلاصع.:2: ٌميلَعلا هقلخ

 5000037 َكلَمَي اَلَو .ءايلاو ءاتلاب < هي واو ِهيَلِإَو ؟موقت م ةَعاَّسلآ ُملِع دُهَدنِعَو

 ضيقن جتنأف "خلإ تبث نكل" :هلوقب مدقملا ضيقن هيف ئثتسا دقو ,يئانثتسا سايق هنأ ىلإ كلذب راشأ :خإ تبث نكل
 اهل قلعملا ناكف ءاهسفن يف ةلاحم يهو «دلولا ةنونيكب ةدابعلا قلع هنأ هحاضيإو ."هتدابع تفتناف' :هلوق وهو يلاتلا

 تاوامسلا بر وه يأ :خلإ تاوامسلا بر ناحبس .اهاوقأو هوحولا غلبأ ىلع اهيفن لصحف ءاهلثم الاحم

 هل نوكي ال امسج نكي مل اذإو ءاهقلخ ىلع ردقي مل امسح ناك ول ذإ ؛امسج نوكي الف شرعلاو ضرألاو

 مهضوخ نإف ؛توملا موي وه رهظألا :ةمايقلا موي وهو (كرادملا ريسفت) .ماسحألا ةفص نم دلوتلا نأل ؛دلو

 .توملا مويب يهتني امنإ مهبعلو

 سيلو ءامسلا موقت هبو «ةكئالملا نم ءامسلا لهأ دوبعم وه يأ ءاهيف دبعي نأل قحتسم يأ :خلإ هلإ ءامسلا يف يذلا وهو
 موقت هبو «نحلاو سنإلا نم ضرألا لهأ دوبعم وهف يأ ءاهيف دبعي نأل قحتسم يأ "هلإ ضرألا فو" :هلوقو ءاهيف الاح
 ةدابعلل قحتسملا «قحلاب دوبعملا نيعمب هنأل ؛"هلإ" :ىلاعت هلوق وهو :هدعب امب قلعتم (نايبلا حور) .اهيف الاح سيلو ضرألا

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل ةيتحتتا ءايلابو «تافتلالا ىلع رماع نباو مصاعو ورمع نباو عفانل ةيقوفلا :ءاتلاب .امهيف
 نم نوعدي نيذلا نإ" :"ريبكلا" يفو ."كرادملا" يف اذك ,مفوعدي يأ "نوعدي نيذلا" :هلوقو ءمهتملا يأ :كلمب الو

 اهدبع ىلا ءايشألا نأ :نيعملاو «ريزعو ىسيعو ةكئالملا "قحلاب دهش نم الإ" :هلوقو هللا نود نم دوبعم لك "هنود
 .هللا دنع ةعافش مهل نإف ؛ريزعو ىسيعو ةكئالملا مهو «قحلاب دهش نم الإ ةعافشلا نوكلمي ال رافكلا ءالؤه
 صح نإ لصفنمو «هيف حيسملاو ةكئالملا جاردنال ؛هللا نود نم دبع ام لك لوصوملاب ديرأ نإ لصتم ءانثتسالاو
 اهاقبأ لب مانصألا ىلع "نيذلا" رصقي مل ثيح لصتم هنأ حراشلا عينص نم رهاظلاو ."يواضيبلا" يف اذك «مانصألاب

 "نوملعي مهو" :هلوقو «حراشلا هردقي مل نإو فوذحم دئاعلاو ءلوصوملا ةلص "نوعدي" :هلوقو .اهمومع ىلع
 (لمجلا ةيشاح) ."ىسيع مهو" :حراشلا لوق يف عمجلا اذكو ءاهانعم رابتعاب عمجلاو ؛"نم" ىلإ دئاع ريمضلا



 فرخزلا ةروس م. نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 َدََّح نم ّلِإ دحأل َةَحَفَّشلَا هللا يأ ِهِنوُد نِم رافكلا يأ نودبعي َوُعَدَي َنيِذَل

 مهو .مهتنسلأب هب اودهش ام مهيولقب (2) َنوُمَلَعَي َمهَو هللا الإ هلإ ال :لاق يأ ْقَحْلَب
 َ واس 3 2 00 101 .٠

 مهقلخ نم مهتلاس مسق مال نيِلَو .نينمؤملل لوعقفسي مهإف ؛ةكئالملاو ريزعو ىسيع

 دص
 هللا نلوقَيل نع نوفرصي (2) َنوكفَؤي ىنأف ريمضلا "واو'و عفرلا نون هنم فذح هللا هاا اه - مكس و 00 5 ٠ 2 ا 2 ل

 يأ .ردقملا هلعفب ردصملا ىلع هبصنو "و يبلا دمحم لوق يأ - هليِقَو ؟هللا ةدابع

 7 روي د يب و هل سا” 5 ٠

 0 رك اق الل ارو ا ا 1 و اون دوا تراك «نرا نونِمؤي ال موق ِء ؤته نإ بري :لاقو

 اونوكي مل اذإ ىضترا نمل ىلاعت هنذإب نيبنذملل :نوعفشي مهفإف .نودحوملا الإ نيدوبعملا نم دحأ مهكلمب ال يأ :دحأل

 (نيلامكلا ريسفت) .الصفنم ناكل مانصألاب هللا نود نم دبع ام صحخ ولو ءلصتم اذه ىلع ءانثتسالاو ءنيكر شم
 :هلوق (بيطخلا ريسفت) .اعم نيدوبعملاو نيدباعلا يأ مهقلخ نم كيرشلا مهئاعدا عم «نيدباعلا يأ :خ! مهتلأس نئلو

 .هنالطب ةياغل راكنإلا رذعتل ؛كلذب نوبيحي امنإو .ةدعاقلا ىلع فوذحم طرشلا باوجو مسقلا باوج "هللا نلوقيل"

 (لمجلا ةيشاح) .باوصلا فالح أدتبم هنأ نم :ليق امف «"ميلعلا زيزعلا نهقلح- نلوقيل" ليلدب لعاف ميركلا مسالاو

 يف ديحوتلاب رارقإلا عم «ةدابعلا يف كارشإلا نع بجعت هيفو ,فرصلا :كفإلاو «هريغ ةدابع ىلإ :هللا ةدابع نع

 ريمضلاو «لوقلا نيعمب ليقلاف« هيلإ فاضملاو فاضملا نم لكل ريسفت :خلإ دمحم لوق يأ (نيلامكلا ريسفت) .قلخلا
 ىلع تءاج .دحاو نعم رداصم اهلك ةلاقملاو لاقلاو ليقلاو لوقلاف "ردصملا ىلع هبصنو" :هلوقو .دمحم ىلع دئاع

 يأ «ليقلل لومعم هدعب امو ءادنلاو ءبر اي :هليق لاقو :لوقي نأ حضوألا "بر اي :لاقو يأ" :هلوقو «نازوألا هذه

 هنإ :ليقو ."مهاوحنو مهرس" ىلع فطعلاب بصنلا نإ :ليقو «نونمؤي ال موق ءالؤه نإ بر اي :هلوق دمحم لاق
 .بر اي :ليق ملعيو «ةعاسلا ملعي هنإ :ليق هنأك «"ةعاسلا" لحم ىلع فطعلاب

 امإ باوجلاو ءمسقلل واولا نأ :يناثلاو ,"ةعاسلا" ىلع فطعلا :امهدحأ ؛نيهجو ىلع وهو رجلاب مصاعو ةزمح أرقو

 جرعألا أرقو .يرشخمزلا هركذ "نونمؤي ال موق ءالؤه نإ" :هلوق وهو روكذم وأ «ديرأ ام مهي نلعفأل يأ ءفوذحم
 هدنعو يأ .فاضم ريدقتب "ةعاسلا ملع" ىلع افطع عفرلا :اهدحأ .هجوأ هيفو «عفرلاب نسحلاو دهاجمو ةبالق وبأو

 «ربخلا وه "خلإ ءالؤه نإ بر اي" :هلوق نم ةلمحلاو «ءادتبالاب عوفرم هنأ :يناثلا ؛هماقم اذه ميقأو فذح مث ,هليق ملع

 (لمجلا ةيشاح) .لبقتم وأ عومسم تيكو تيك هليقو :هريدقت «فوذحم هربحو أدتبم هنأ :ثلاثلا

 هل دمحم ىلإ دئاع ريمضلاو «لوقلا نيعمب ليقلاف «هيلإ فاضملاو فاضملا نم لكل ريسفت :ُةي يبلا دمحم لوق يأ
 ظ ."بيطخلا" نم ءءاهلا عفرو ماللا بصن يأ "هبصنو'" :هلوقو



 ناخدلا ةروس "5 نورشعلاو سماخلا ءرجلا

 مهلاتقب رمؤي نا لبق ادهو ,مكنم مدلس َلَقَو مكنع ضرعا حفصاف :ىلاعت لاق 5 هك ل ل 0 5 0

 .مهل ديد ,ءاعلاو ءايلاب جو َن ] 1 وعدهم م

 عست وأ عبس وأ تس يهو «باذعلا وفشاك#» الإ :ليقو ةيكم ناخدلا ةروس

 انإ .مارحلا نم لالحلل رهظملا 69 نيبملا نآرقلا بتكلاَو .هب هدارع ملعأ هللا © مح

 اسست 6 باتكلا مأ نم اهيف لزن .نابعش نم فصنلا ةليل وأ ,ردقلا ةليل يه ةكربم ةايل ىف هملزن 1 . ٠ .٠ ا ع ول م ٌةاضرو هدد 0

 (نيلامكلا ريسفت) .مكنم مالس يرمأ يأ ءفوذحم أدتبم ربخ وه مث «ةيحت مالس ال ةكراتم مالس هنأ ىلإ ريشي :مكنم مالس
 (يواصلا ةيشاح) .اهيف خسن الف ؛مالكلاب مهتلباقم نع فكلا دارملا نأ لمتحيو ؛ةحوسنم ةيآلاف يأ :خلإ لبق اذهو

 عفانل ةيقوفلا :ءاتلاو (نيلامكلا ريسفت) 25 يبلل ةيلستو هئاحبس هللا نم مهل ديدهت هنأ ىلع رثكألل ةيتحتلا :ءايلاب

 (نيلامكلا ريسفت) ."لق" لوعفم هنأ ىلع رماع نباو

 يف ُهانَْرْنَأ انإإ# :هلوقل ؛لوألا ىلع روهمجلاو «ةليل نوعبرأو ىدحإ ردقلا ةليل نيبو اهنيب :ليقو :خلإ ردقلا ةليل
 رثكأ يف ردقلا ةليلو (180:ةرقبلا) 4ُنآْدَقْلا هيف َلِرْنَأ يِذَلا َناَضَمَر ُرْهَشط :هلوقو (١:ردقلا) 4ُِرْذَقْلا هَ
 تقو يف ليربح هب لزن مث ءايندلا ءامسلا ىلإ ظوفحملا حوللا نم ةلمج هلزنأ :ليق مث .ناضمر رهش يف ليواقألا

 نم اهيف لزن امل ريخلا ةريثكلا :ةكرابملاو .ردقلا ةليل يف هلوزن ءادتبا :ليقو .8فع دمحم هيبن ىلإ ةحاحلا عوقو
 ريسفت) .ةكرب هب ىفكل هدحو نآرقلا لازنإ الإ اهيف دجوي ملولو ءءاعدلا نم باجتسيو ؛«ةكربلاو ريخلا

 «ءناضمر يف امنأ نآرقلا صن نإف ؛دعبأ دقف "نابعش نم فصنلا ةليل امنإ" :لاق نمو :"نيلامكلا" ينو (كرادملا

 ,"ىتوملا يف همسا جرح دقو هل دلويو حكنيل لحرلا نأ ىح نابعش ىلإ نابعش نم لاحآلا عطقت" ثيدح انو

 (نيلامكلا ريسفت) ."بهاوملا" يف اذك ءصوصنلا ضراعي ال هلثمو ءلسرم ثيدح وهف
 نيرسفملا رثكأ :"بيطنخلا" يفو ؛"كرادملا" يف اذك «لوألا ىلع روهمجلاو ءنابعش نم فصنلا ةليل وأ :ردقلا ةليل

 نم فصنلا ةليل نأ :اهنم ءرومأب هجوو «ةفئاطو ةمركع لوق وه :نابعش نم فصنلا ةليل وأ .ردقلا ةليل يه
 ةيشاح) .اهيف ةدابعلا لضف :اهنمو ءكصلا ةليلو «ةمحرلا ةليلو «ةءاربلا ةليلو ؛ةكرابملا ةليللا :ءامسأ ةعبرأ اهل نابعش

 .ضارتعا امهنيب امو «ةليلل ةفص وأ «ةفنأتسم ةلمج :خلإ اهيف (يواصلا



 ناخدلا ةروس ماب نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ةليل يف يأ ايف .هب نيفوخم () َنيِرِذَمُم اك ان ا عاملا ل: ةعيبانمتلا ءانيسلا قم

 قازرألا نم تح © ميك ٍرمُأ لك لصفي ُقَرْفُي نابعش نم فصن ةليل وأ «ردقلا

 انُكَّنِإ 0 * اقرف (نأ .ةليللا كلت لثم ىلإ ةنسلا يف نوكت لا امهريغو لاجآلاو

 وه 5 دلير نم مهيلإ لسرملاب ةفأر ُهَمْحَر .هلبق نّمو ادمحم «لسرلا ه9 َنيِرُم
 "بر" عقرب اَمُهْنَِب اَمَو ضزألاو ٍتوَمَسلا بَ .مهاعفأب هو ُميِلَعْلا مهلوقأل ٌعيِمَسل
 ٌبر ىلاعت 007 ايرمشنُك نإ كبر نص لدب هرحبو ءثلاث ريخخ

 لو َتيِعْيَو - يحتوه الإ هنلِإ ل .هلوسر ادمحم نأب اونقيأف 5

 دمحم اي كب ءازهتسا © تروُبَعلَي ثعبلا نم لش ىف مه ّلَب (©9 حت ريلوألا مُكياَبأَ

 . نسحلا لاق (4:ردقلا) 4ِرْمأ َلُك ْنِم ْمِهّبَر ِنْذإب ايف ٌحوُرلاَو ةَكِئالَمْا ُلّرَتتإم :ىلاعت لاق :حلإ لاجآلاو قازرألا نم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةنسلا كلت يف نوكي امو ؛«قزرو قلخ نم لك ردقلا ةليل يف مربي :ةداتقو دهاجبو
 يأ «هلوعفم نم لاح هنأ :يناثلا ."هانلزنأ" لعاف نم الاح بصتني نأ :اهدحأ .هجوأ هيف :خلإ اندنع نم ارمأ

 ."قرفي" امإو "نيرذنم" امإو "هانلزنأ" امإ هبصانو .هل الوعفم نوكي نأ :ثلاثلا .هب نيرومأم وأ نيرمآ هانلزنأ

 (لمجلا ةيشاح) ."ارمأ"ل ةفص "اندنع نم" ب ا عبارلا

 هنأ :ياثلا ."نيرذنم" امإو "هانلزنأ" امإ هيف لماعلاو .هل لوعفم هنأ :لوألا ءهجوأ ةسمح اهيف :كبر نم ةمحر

 ريمض نم لاح هنأ :عبارلا ."نيلسرم" ل لوعفم هنأ :ثلاثلا .ةمحر انمحر يأ ءردقم لعفب بوصنم ردصم

 نم"و «ذئنيح اهيف هجوألا رثكتو مدقت ام هيف ءيجيف « 'ارمأ" نم لدب هنأ :سمانلا .ةمحر يوذ يأ ."نيلسرم"

 ىرحج ولو «ةبيغلا ىلإ ملكتلا نم تافتلا "كبر نم" يفو «ةفص اهنأ ىلع فوذحم وأ ؛"ةمحر"ب قلعتم "كبر

 «فوذحم طرشلا باوج نأ ىلإ ةراشإ هردق :خإ اونقيأف (لمجلا ةيشاح) .انم ةمحر :لاقل مدقت ام لاونم ىلع

 (يواصلا ةيشاح) .عبار ربخ "وه الإ هلإ ال" :هلوق نإف ؛رابخإلا نيب ةضرتعم ةيطرشلا ةلمجلاو

 نباو نصيحم نبا أرقو ؛هعفر نميف "تاوامسلا بر"ل ًاتعن وأ ًانايب وأ الدب عفرلا ىلع ةماعلا :لإ برو مكبر
 يكاطنألا أرقو «"تاوامسلا بر"ل تعنلا وأ نايبلا وأ لدبلا ىلع رجلاب نسحلاو ةويح وبأو قاحسإ يبأ

 ْف مه لب نينقوم اوسيلف :ئعملاو ,فوذحم نع بارضإ :كلش يف مه لب (لمجلا ةيشاح) .حدملا ىلع بصنلاب

 مهكاممنا مهبعلب دارملاو ؛لاعفألاو لاوقألا نم مهرهاوظب نوبعلي مهفوك لاح يأ ؛لاح "نوبعلي" :هلوقو .كش
 (يواصلا ةيشاح) .(77:دمحم) 4 دلو تعل اندلا احلا امن :ىلاعت هللا لاق «يقابلا نع مهضارعإو ىنافلا يف



 ناخدلا ةروس م.م نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 د
 ع

 يتأت موي مهل تقتزأف : ىلاعت لاق ."فسوي عبسك عبسب مهيلع يّنعأ مهللا' :لاقف
 هي هئاعدل ةباحأ

 هتذش نم اوأر نأ ىلإ عوجلا 3 دتشاو 0 تبدجأف ؛) نيم ِناَحّدِب ٌءاَمّسلَآ

 ا © ٌةيِلَأ ٌباَذَع اَذَه را الآ ىَشْعَي و .ضرألاو ءامسلا نيب ناخدلا ةئيهك
 يأ ئَرْكّذلآ ُمُهَل نأ :ىلاعت لاق .كّيبن اس نوُيؤُم انإ كاذعلا انعفْقكا را 31

 1 حا ل ل لا ا فا لعلا لوزن دنع نامبإلا مهعفني ال

 ,هتوعدل ةباجإ يأ :ىلاعت لاق (نيلامكلا ريسفت) .فسوي نمز يف عقو امك «ةبدحم نينس عبس يأ :عبسب

 (يواصلا ةيشاح) .حجارلا وهو «ةنيدملا ىلإ هترحه دعب وأ ةكم يف دلك يبلاو كلذ لصح له فلتحاو

 عقو ناخد هيف ناحدلا نم دارملا نأ :ةيآلا ريسفت يف دوعسم نبا نع يراخبلا هجرخأ اذك :خلإ ضرألا تبدجأف

 ناحدلاب دارملا نإ :مهريغو نسحلاو رمع نباو ام#' سابع نبا لاقو «كلذ ريغ ركنأو ءبددلا نم شيرقل
 «ناحدلا ةقيقح دارملا سيل هنأ ىلإ كلذب راشأ :ناخدلا ةئيهك .قأيس امك «ةعاسلا طارشأ نم دودعملا ناحدلا

 دتشا املف ءدوعسم نباو دهاجمو لتاقمو اذ سابع نبا لوق وهو ؛مهراصبأ فعض نم ههبشي ائيش اوأر لب
 فشكي نأ هللا عداف ءاوكله دق كموق نأو محرلا ةلصب رمأت تقج !دمحم اي :لاقف نايفس وبأ هءاج مهيلع رمألا

 نأ هنم بلطو نايفس وبأ ءاجف «هترثك نم اوررضت ىح مايأ ةعبس مهيلع رمتساو لزنف ءرطملاب مهل اعدف «مهنع

 يف ملاعلا يف رهظي ةقيقح ناخد هنإ :نسحلاو يلع نب ديزو ةريره وبأو رمع نبا لاقو ؛عفتراف اعدف ؛هعفرب وعدي
 ثكمي «ضرألاو ءامسلا نيب امو برغملاو قرشملا نيب ام ًالمب ؛ةعاسلا برق ىلع ةمالع نوكي «نامزلا رخآ

 هيرخنم نم جرخيو هفوح ًالميف ءناركسلاك ريصيف رفاكلا امأو «ماكز لاك هبيصيف نمؤملا امأ «ةليلو اموي نيعبرأ
 (يواصلا ةيشاح) .رانلا هيف يحوم نوكتو «هربدو هينذأو

 ةفص رحلا لحم يف وهو ؛مهسبليو مهلمشي :"كرادملا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهه طيحي يأ :سانلا ىشغي
 نع ئبنملا ناميإلاب دعولا يف مهل بيذكتو «فشكلا مهئاعدتساو مهمالكل در :ىركذلا مه ئأ ."ناخد"ل

 نوركذتي فيك يأ ءرهاظ وهو ةقيقح ال داعبتسالا ماهفتسالاب دارملاو «ةيهادلا نم مهارتعا ام ظاعتالاو ركذتلا

 اذكه (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهنع باذعلا فشك دنع نامبإلا نم هودعو امء نوفيو ءكلذب نوركذتي نيأ نم وأ

 عفن ءافتنا نأل ؛ءيش هيفف "خلإ نامبإلا مهعفني ال يأ" :حراشلا لوق امأو .مهفامبإل داعبتسا اذهو «"نايبلا حور" يف

 باذعلاو ءطول موقك نيقباسلا ممألا ضعبل عقو امك «كلهي يذلا باذعلا يق وه امنإ باذعلا لوزن دنع ناميإلا

 (لمجلا ةيشاح) .لمأت ءاعطق مهناعإ حصل لاحلا هذه يف اونمآ ولف ؛هنم اوتومي ل مهو طحقلاو عوجلا وه انه
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 و

 نآرقلا ةملغي يأ كلم اَولاَقَو دَنَعَأ وو ٌّجُت .ةلاسرلا نّيْب 629 ٌنيِبّم لوُسَر َمِهَءاَج َّدَقَو

 74 مهنع فشكف اليلق انمز مكنع عوجلا يأ ِباَّذَعْلا أوفِشاك اً © نون رشب

 ردب موي وه َىَربْكْلا ةَغظَبْلا ُشِطَبَن َمَوَي ركذا .هيلإ اوداعف ,مكر فك ىلإ 9 َنوُدِيآَع

 تََْوَعَرِف َمْوَق َمُهَلِبَق انولب اَنََق َدَقَلَو .ةّوقب ذحألا :شطبلاو مهنم 29 َنوُمَقَتمُم ان
 ام َِإ اَوُدَأ نأب يأ نأ | .ىلاعت 2 ناعزوو روب نيو ردت اواجه

 1 ل ةعاطلاب مكناميإ اورهظأ يأ «نامبإلا نم هيلإ مكوعدأ

 رهظ ام وهو «ناحدلا فشك نم راكذإلا بوجو يف لحدأو مظعأ وه ام مهءاج دقو يأ :خلإ مهءاج دقو

 اسادع نأب هوتميو «هنع اولوتو اوركذي ملف «هريغو زجعملا باتكلا نم تاكو تايآلا نم دك هللا لوسر ىلع

 (كرادملا ريسفت) .نونحلا ىلإ هوبسنو ههمّلع يذلا وه فيقث ضعبل ايمجعأ امالغ
 تافتلالا قيرطب "نونمؤم انإ باذعلا انع فشكا انبر" 07 ىلاعت هتجح نم باوج :باذعلا اوفشاك انإ

 نم يقب ام ىلإ :ليقو «ردب موي يأ :ليق :اليلق (دوعسلا يبأ ريسفت) .ضارتعا امهنيب امو «خيبوتلاو ديدهتلا ديزم

 امإ ءمُي رخآ باذع لولحو مهنع باذعلا اذه 5000 ام ليلقلا نامزلاب دارملاف (بيطخلا ريسفت) .مهرامعأ

 (لمجلا ةيشاح) .يناثلا لوقلا ىلع ةرخآلا يف وأ «لوألا لوقلا ىلع ايندلا يف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةمايقلا مويب ةشطبلا رسف طارشألا نم وه ام, ناحدلا رسف نمو «دوعسم نبا هرسف اذك :ردب موي وه

 :هلوق .نايغطلاو رفكلاب امل مهتلباقمو ءانم مهيلع معنلا لابقإب نحتمملا لعف ممي انلعف :ئعملاو ءانحتما يأ :انولب

 ,نوعرف موق صوصخلا ءالتبالا نأ ةيآلا رهاظ نم مهوتي امل اعفد كلذب راشأ "هعم" :هلوق ءشيرق لبق يأ "مهلبق"

 هجولا ىلع "ميرك" نأ رهاظلاو «نينمؤملا ىلع وأ يأ :هللا ىلع (يواصلا ةيشاح) .هموقو وه دارملا نأب باحأف

 فرشل ؛هسفن ف وأ ؛مركم نعم. نيهجولا ىلع نوكي نأ زوجيو ,فطعتم نيعمب يناثلا ىلعو «زيزع نيعمب لوألا
 (لمجلا ةيشاح) .ةدومحملا ةلصنلا نيعمم مركلا نأ ىلع ؛هبسح لضفو هبسن

 لوخد زاوج ىلع ءانب اذهو .ةوعدلا لوبقو ةعاطلا لعف ئعم.ءادألاو «ةيردصم "نأ" نأ ىلإ ريشي :مكوعدأ ام

 (نيلامكلا ريسفت) .ةوعدو ةلاسرب نوكي لوسرلا ءيحب نأل ؛ةرسفم نوكت نأ زوجيو ءرمألا ىلع ةيردصملا "نأ"

 :ىبعملا :ليقو «ليئارسإ ٍئبو طبقلل ماع وهو «ءفاضم ىدانم هنأ ىلع بوصنم هنأ ىلإ ريشي :اورهظأ يأ

 مهدبعتسا يذلا ليئارسإ نب "هللا دابع"ب دارملاو ءيعم مهولسرأو «يعم هللا دابع اودأ نأب لوسر مهءاجو

 (نيلامكلا ريسفت) .لاسرإلا نيعمب ءادألاو ,نوعرف



 ناخدلا ةروس م١ دورشتلاو سمانا ءزجلا

 هللا لَ اوربجعتْوُلْعَت ال نأَو .هب تلسرأ ام ىلع 59 نيِمأ َلوُسَر ل نإ 8 ٌداَبِع اي يل

 مجرلاب هودعوتف لاسر ىلع نيب (©) نيم ناهرب ٍنَطلُسي ريتا نإ هتعاط كرتب

 ينوقدصت ى اوُبِمْؤُت مل نإَو .ةراجحلاب مت) نوُمْحَرَت نأ ْركَيَرَو قري ُتْذُع َنِإَو :لاقف
 ج) َنوُمِرْع موق ءاَلْوَه نأب يأ َّنأ َدُهَبَر اَعَدَف .هوكرتي ملف ياذأ اوكر تاف (ج) نوُنرَتَع 0
 مكنِإ ًاليَل ليئارسإ نب ىِداَبِعب اهلصوو ةزمحلا عطقب ِرَسُأَقف :ىلاعت لاقف .نوكرشم
 انكاس | اًوهَر كباحصأو تنأ هتعطق اذإ َرَحَبْلا كُرناَو .هموقو نوعرف مكعبتي (2) نوُعب

 دن ار .اوقرغأف «كلذب 0 9 َنوَقَرْغُم دج مج جم طبقلا هلخخدت جح دي

 .نسح سلجم م ميك امو عوُرْرو .يرحب © |ٍنويْعَو نيتاسيِتسنَج

 .طبقلا "هللا دابع"ب دارملا نوكي اذه ىلعو «فوذحم "اودأ" لوعفم نأو «ىدانم هنأ ىلع حراشلا ىرحج :هللا دابع

 :هريغ ةرابع :اوربجتت .ليئارسإ ونب ممي دارملا نأو ؛"اودأ'" ل لوعفم هللا دابع نإ :نورخآلا لاقو (لمجلا ةيشاح)

 ءايلا "نولزتعاف" :هلوقو ,نومجرت نأ نم يأ :نومجرت نأ .حضوأ يهو ؛هلوسرو هيحوب ةناهتسالاب هيلع اوربكتت الو
 امأو ءلصولا يف اهفذحو اَهابثِإ زوحيف ظفللا يف امأو «دئاوزلا تاءاي نم امنأل ؛نيعضوملا نيذه نم لك ف مسرت ال

 نم ريثك نباو عفانل يأ "اهلصوو" :هلوق «رثكألل ءارسإلا نم :خلإ رسأف (لمجلا ةيشاح) .اهفذح نيعتيف فقولا يف
 (نيلامكلا ريسفت) .ءابلاب نايدعتي نامزال ؛نيعم امهو ,”"ىرس"
 (كرادملا ريسفت) .نيعباتلا قرغيو نيمدقتملا يجنيف ؛هدونجو نوعرف مكعبتيو اومدقتت نأ هللا ربد يأ :نوعبتم مكنإ

 تلصوو «ودعلا كعبتو مهيب ترس اذإ ىيعملاو ءاوريسي نأ لبق هريس يف هلعفي ام. ىسومل ميلعت اذه :تنأ هتعطق اذإ
 ؛هلاح ىلع هقبأ لب «مئتليف كاصعب هبرضت الو «هلاحب هكرتاف هنم متوحجنو «هيف متلخدو ءهبرضب كانرمأو رحبلا ىلإ

 .مهيلع قبطنيف ؛هموقو نوعرف هلحخديل
 هلاح ىلع احوتفم ايهار وأ ءوهر اذ يأ «ةعساولا ةحرفلا ئععمب وهو «ةغلابملل رحبلا هب يمس ردصم :اوهر

 ةوجفلا وهرلا نأ :يناثلاو ءانكاس هكرتا يأ نكاسلا هنأ :امهدحأ ,ناهجو وهرلا يفو (نايبلا حور) .احرفنم

 هب رحبلا فصو حصيل ؛لعافلا مسا هنأ ىلإ راشأو «نيينعملا نيب عمج حراشلاو ."بيطنخلا" نم اصخلم «ةعساولا

 دهاشم وه امك ةنسح لزانمو «ةنيزم لفاحم يأ :نسح سلجم ."اجرفنم انكاس" :هلوقب ةيلاحلا ىضتقم وه امك

 لاق امك نيمعان :ىلوألا عمو «فلأ ريغب اذوذش ئرقو .فلألاب ةماعلا "نيهكاف" :هلوق «نآلا كولملا لزانم يف

 (يواصلا ةيشاح) .هللا ةمعنب نيئزهتسمو نيفختسم :ةيناثلا يعمو 2"نيمعنتم يأ" :رسفملا
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 يأ اَهَتنَروُأَو رمألا يأ ءأدتبم ربخ َكِلاَدَك .نيمعان (2) َنيِهككَف ايف أوُناك ةعتم ٍةَمَعَتَو
 فاالخب ُضْرألاَو ُءاَمَسلا ْمِهبلَع َتْحَب اَمف .ليئارسإ ينب يأ 2) َنيِرَخاَ موق مهلاومأ

 اَمَو ءامسلا نم مهلمع دعصمو «ضرألا نم مهالصم موك. مهيلع يكبي «نينمؤملا

 لتق © ِنيِهَمْلا ٍباَذَعْلا َنِم َليِورَسِإ ََب انجح َنَقَلَو .ةبوتلل نيرحخؤم م20 َنيرظنُم أوُناَك

 نأ «(فافس ريدم "فكاادفلا" معن لدي زك تت رقعوف نِم .ءاسنلا مادختساو ءانبألا

 يأ ةهرَتْحَأ ِدَقَلَو (29 َنيِفِرَسُمْلاَنِّم اَمِلاَع ناك مُهْنِإ 'باذعلا" نم لاح :ليقو «باذع

 .ءالقعلا يأ ,مفامز يملاع يأ 2 َنيِمَمَعْلا َلَع مهاحب انم ملع ْلَع ليئارسإ ئب

 كاله دعب رصم ىلإ اوعحر دقف :ليئارسإ ينب يأ .ماعنإلا نيعع, رسكلابو «معنتلا نعم. انه امك حتفلاب :ةمعن
 (نيلامكلا ريسفت) .ةداتق نع يور اذك ءرصم ىلإ اودوعي مل مهنأل ؛مهريغ :ليقو ءنسحلا نع يور اذك ؛نوعرف

 هلو الإ دبع نم ام" :اعوفرم سنأ نع متاح يبأ نباو يلصوملا ىلعي وبأ ىور .مهتوم مهيلع يكبي :نينمؤملا فالخب
 هذه التو «هيلع ايكبو هادقف تام اذإف .هقزر هنم جرخي بابو «همالكو هلمع هيف لخدي باب :ناباب ءامسلا يف

 تكب الإ هيكاوب اهيف هنع تباغ ةبرغ يف نمؤم تام ام" :يمرضحلا دبع نب حيرش نع ريرج نبا ىورو «"ةيآلا
 هيلع تكب يلع نب نسحلا لتق امل :يدسلا لاقو ءاهفارطأ ةرمح ءامسلا ءاكب :ءاطع لاقو .,"ضرألاو ءامسلا هيلع

 (نيلامكلا ريسفت) .ضرألاو ءامسلا لهأ هيلع تكب امف هريدقت :ليقو ءاهقرمح اهئاكبو «ءامسلا

 .ءامسلا نم هلمع دعصمو «ضرألا نم هالصم هيلع ىكب تام اذإ نمؤملا نإ :هذ يلع لاق :خلإ نينمؤملا فالخب

 بابو «هقزر هنم جرخي باب :ناباب ءامسلا يف هلو الإ ملسم نم ام" :لاق هنأ قي يبلا نع كلام نب سنأ ىورو

 نم اذه :خلإ انيجن دقلو .هريغو "بيطخلا" يف امك ,"ةيآلا هذه التو «هيلع ايكب هادقفو تام اذإف ,هلمع هنم لحخدي

 يديأ نم نينمؤملا هموقو هيجنيس هنأب هريشبتو دي هتيلست كلذ نم دوصقملاو «ليئارسإ نب ىلع معنلا دادعت ةلمج
 .هموقو نوعرف لثم ربجتلا يف اوغلبي مل مهإف ؛نيكرشملا
 قلعتم يأ :لاح (نيلامكلا ريسفت) .بيذعتلا ف طارفإل ؛اباذع هسفن لعجب وأ «هباذع يأ فاضم ريدقتب يأ :لدب

 ريسفت) .كلذب ءاقحأ مهنأب نيملاع :ىعملا وأ "عم" نعم. "ىلع"و :ملع ىلع .نوعرف ةهج نم اعقاو يأ ءفوذحمب
 نأ عم «نيملاعلا لك نم لضفأ ليئارسإ نب نوك ىلع لدي ةيآلا رهاظ نأ دري امل عفد :مهفامز يملاع يأ (نيلامكلا

 .مهنم لضفأ دمحم ةمأ نأ يفاني الف ؛مهفامز وملاع دارملا نأب كلذ عفدف ,مهنم لضفأ دمحم ةمأ



 ناخدلا ةروس صلح نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 نملاو رحبلا قلف نم .ةرهاظ ةمعل 2 لكشرييم 1 , كيف ام تيل َنِم مِهتْيَناَءَو

 5-9 7 95 ١ و 00 5 14 يم يسال رب ىن 5

 2 5 ا و ا ةكم 7 يأ الن نإ .اهريغو ىولسلاو

 .ايحن يأ ءانتوم دعب ثعبن انأ 2) َنيِقدَص َرْشُك نإ 0 أوُنَأَف .ةيناثلا دعب
 ورجع هم 5ي 0 95 57

 را ا ا عا و و ا ذا ا كج 11 فعاد ا ونا وتلا وحول وف ن4 ؟ عّبت موق ماريخ مها ىلاعت لاق

 دحاو لك نإ ثيح نم «ازاحم اضيأ ةنحملا ىلعو ةمعنلا ىلع قلطي دقو «رابتخالا يف ةقيقح ءالبلا :نيبم ءالب هيف ام

 ركاشلا عيطملا ملعيل ؛هربتخي نم ةلماعم فلكملل امهنم لك ةباصإب هللا لماعي «رابتحالل اقيرطو اببس نوكي امهنم
 ىولسلاو نملا لازنإو مامغلا ليلظتو رحبلا قلف تايآلاب دارملا ناك نإ :ليق نإف .نايعو ققحت ملع هفالخ نم
 مالكلا لعل :تلق ؟ةليلح ةمعن يأ "نيبم ءالب هيف ام" :هلوق يعم امف «ةليلج معن اهسفن يف اهأ كش الو ءاهوحنو

 (لمجلا ةيشاح) .ديرجتلل "يف" ةملك نإ ثيح نم (8١:تلصف) كِدْلُخْلا ُراَد اهيِف ْمُهَلإ» :ىلاعت هلوق ليبق نم
 (يواصلا ةيشاح) .ممك ًءاردزاو مه اريقحت بيرقلا ةراشإب مهيلإ راشأ امنإ :ةكم رافك يأ
 الإ يه نإ :اولاقف ءكلذك ةتوم مكتمدقت امك ةايح اهبقعي نأ اًهأش نم ىلا يأ :ةايحلا اهدعب يتلا ةتوملا ام

 .ايندلا انتايح الإ يه نإ :اولوقي نأ مهقح نم ناكو «ةيناثلا ةايحلا نوركني اوناك موقلا نأ دري الف ؛ىلوألا انتتوم

 "انئابآب اوتأف" :هلوق «مهثعب اذإ مهرشنو ىتوملا هللا رشنأ :لاقي «نيثوعبع :نيرشنمب نحن امو (لمجلا ةيشاح)

 (كرادملا ريسفت) .نينمؤملاو لي هللا لوسر نم روشنلا منودعي اوناك نيذلا باطسخ

 انمؤم ناكو ءاهمده :ليقو «دنقرمس ئبو ةريحلا ريحو «شويجلاب راس يذلا يريمحلا عبت وه :خلإ عبت موق مأ
 (يواضيبلا ريسفت) .يبن ريغ وأ ا عبت ناكأ ئرذأ اه د لاقو «هنود هللا مهمذ كلذلو «نيرفاك هموق ناكو

 (انخيش) .مهياتك يف وه ام بسح ىلع هربخب دوهيلا هتربخأ امل ةنس ةئام عستب هتدالو لبق دي يبلاب نمآو ملسأو

 بسنت هيلإو ,دعسأ همساو «بيرك وبأ ربكألا عبت اذهو «نميلا لهأ مهو «ريمح ىلإ بوسنم "يريمحلا" :هلوقو
 وه عبتو :"”يبطرقلا" يفو .تيبلا اسك نم لوأ وهو «مالسإلا ىلإ اورداب مهئابآ نع هتيصو مهظفحلو ءراصنألا
 اهنأ ربخأ امل اهنع فرصنا مث ءاهيارخ دارأو ةنيدملا ازغ ام دعبو «هوزغ دارأ ام دعب تيبلا اسك يذلا برك وبأ

 لك يبلا رجاه نأ ىلإ «رباك نع ارباك هنوثراوتي اوناكو ءاهلهأ دنع هعدوأ ارعش لاقو ءدمحأ همسا ين رحاهم

 :هيفو ديز نب دلاخ بويأ يبأ دنع رعشلاو باتكلا ناك :لاقيو «هيلإ هوعفدف

 مسنلا ئراب هللا نم لوسر هنأ دمحأ ىلع تدهش

 3 مع نباو هل اريزو تنكل 2هرمع ىلإ يرمع دم ولف



 ناخدلا ةروس مبا © تورشعلاو سماخلا ءرجلا

 ىوقأ اوسيل :ىعملاو ,مهرفكب متكلَهَأ ممألا نم هلق نم َنيِذْلاَو اص لحر وأ «يبن وه : نت 5 را 6

 (©9 تحل امُجَيَب اَمَوَضرَأْلاَو تَوَمّسلآ اَنَقَلَخ اَمَو 25) نيمر جم أونا مب 4 اوكلهأف (مهنم

 هب لَدكيسُيل ؛كلذ يف نيقحم يأ َقَحْلاِب الإ امهنيب امو اَمُِهَسَقْلْحِاَم .لاح «كلذ قلخي

 © َنوُمَلَعَي ال ةكم رافك يأ مهّرتكأ َّنكَلَو كلذ ريغو ءانتينادحوو انتردق ىلع 0 تحل 1 0ث 58

 لزني يذلا كباتكبو كب تنمآ ينإف ءدعب امأ :هبتك يذلا باتكلا يف ناك هنأ هريغو قاحسإ نبا ىورو -

 عئارش نم كبر نم ءاج ام لكب تنمآو ءءيش لك برو كبرب تنمآو «كتنسو كنيد ىلع انأو «كيلع

 «نيلوألا كتمأ نم يإف ؛ةمايقلا موي سنت الو يل عفشاف ككردأ مل ن و «تمعنو اهبف كتكردأ نإف ؛مالسإلا

 نمو لبق نم رمألا هلل" هيلع شقنو باتكلا متح مث .ةيفع ميهاربإ كيبأ ةلمو كتلم ىلع انأو «كئيحب لبق كتعيابو
 . 5155 نيلاعلا نر. لومترو «نييتلا ما هلوشوو هللا ىل هللا دبع نب دمحم ىلإ" هناونع ىلع بتكو "دعب

 كولملا نم اكلم عبت ناك :بعك لاقو ءايبن عبت ناك :اهُذ سابع نبا لاقف ءاكلم وأ ايبن ناك له فلتخاو

 ءاولعفف انابرق مهنم قيرف لك برقي نأ نيقيرفلا رمأف ,باتكلا لهأ نم موق مهعم ناكو ءاناهك هموق ناكو

 وه :ريبح نب ديعس لاقو ءاحلاص الجر ناك هنإف ؛اعبت اوبست ال :ةشئاع تلاقو .ملسأف باتكلا لهأ نابرق لبقتف

 ءمهراد نم مهيرقل الثم شيرقل مهيب برضو «همذي ملو هموق هللا مذ :بعك لاقو «مارحلا تيبلا اسك يذلا

 ديلا فعض عم مرحأ نم ناك «نيمرجم اوناك مهنأل ؛مهلبق نمو ىلاعت هللا مهكلهأ املف ءمهسوفن يف مهمظعو

 مهلوأ يمس :ليقو .شيرق نم اريخ عبت موق هللا لعج ذإ ؛ةيآلا هذهي نميلا لهأ رختفاو «كالهلاب ىرحأ ددعلا ةلقو

 (لمجلا ةيشاح) .ركاسعلا عم قرشملا يف رفاسو «ءسمشلا نرق عبتا هنأل ؛اعبت

 وه :ةداتق لاقو «هنوعبتي اوناك ايندلا لهأ نأل ؛اعبت ىمسي مهنم دحاو لك نميلا كولم :ةديبع وبأ لاق :يبن وه

 مهو- هموق اعدو ءملسأف ر انلا دبعي اذه ناكو «هعابتأ هرثخل «كللديإ ين نفيا كولم نم ناكو «يريمحلا عبت

 ياسا لا د ام للك ىبلا نعو همذي و 0 ا ا 7 -ريمح

 هي 1

 ا نأ :يناثلا «"عبت موق" ىلع افوطعم نوكي نأ :اهدحأ «هجوأ ةثالث هيف زوجي :مهلبق نم نيذلاو

 يف نكتسا يذلا ريمضلا نم لاح امإو فنأتسم امإ "مهانكلهأ" ف لوألا ىلع امأو :"مهانكلهأ" نم هدعب ام

 (لمجلا ةيشاح) .ذئنيح "مهانكلهأ" ل لحم الو ."مهانكلهأ" هرسفي ردقم لعفب ابوصنم نوكي نأ :ثلاثلا .ةلصلا

 لاح رورحملاو راجلاو «ةسبالملل ءابلا نأ ىلإ ريشي :خ ! نيقحم يأ .هعوقوو رشحلا ةحص ىلع ليلد 6 انقلخ امو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيئاغ ةيببس اُهإف ؛ةيببسلل ءابلا نأ هركذ امث رهظأ اذهو «لعافلا نع



 ناخدلا ةروس 1 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 باذعلل ؛ 22 ا دابعلا نيب هيف هللا لصفي (ةمايقلا موي ٍلّصفْلا م موي نإ

 باذعلا نم اعيش هنع عفدي ال يأ ءةقادص وأ ةبارقب لوم ع لَم ىنغُي ال َمْوَي .مئادلا

 2 هللا َمِحَّر نَم إ "لصفلا ا م نحن نوعنم(جإ) َوُرَصمُي مه الو

 رافكلا نم هماقتنا يف بلاغلا ٌريِزَعْلا وه ءهنإ هللا نذإب ضعبل مهضعب عفشي هنإف ؛نونمؤملا
 م

 هللا اهتبني «ةماهتب رملا رجشلا ثبأ يه 2 صوّر َترَجَّس حرِإ .نينمؤملاب () ٌمِيِحّرلأ
 ٍلَهْمْلاَ .ريثكلا مثإلا يوذ «هباحصأو لهج يب 005000 .ميحجلا يف ىلاعت

 سعت

 «ثلاث ربح «ةيناقوفلاب 5 نوُطُبْلا ىف و ىلغَي ناث ربح ,دوسألا تيزلا ٌيدردك يأ
 "نإ بل بوذي يح رانلا يف لهعام وأ

 . لاقي هود .ةرارحلا ةديدشلا ءامل متو ميِمَحْلأ ىلقك ٠ "لهملا" نم لاح ةيناتحتلابو

 نأ ىلوألا ةطباضلا نأل ؛ماللا نعم. انأ رهاظلاو «حراشلا هل راشأ امك ؛"يف" ئيعم ىلع ةفاضإلا :لصفلا موي نإ

 (لمجلا ةيشاح) .(7؟:أابس) 4ِرَبل كم :وحن «لوألل افرظ يناثلا نوكي

 .ائيش هقيدص نع قيدص الو «هبيرق نع بيرق الو ؛همع نبا نع مع نبا عفدي ال يأ :"يبطرقلا" يف :ينغي ال موي

 قف"ك روصقملا بارعإ امهبارعإو ؛"نع"ب رورحب يناثلاو «ةيلعافلاب عوفرم لوألا ىلوملاو ءهب لوعفم "ائيش"و

 .عمج عملا يف هنأل ؛ظفللا يف ادرفم ناك نإو ؛"ىلوم"ل ريمضلا "خإ نورصني مه الو" :هلوق ,”"ىحرو اصعو
 ىلوم نع نمؤم ىلوم نغي ال موي :نعملاو «نمؤملا هب دارملاف لوألا امأو «رفاكلا هب دارملا نأل ؛يناثلا ىلوملا دارملاو

 مه الو" :هلوقو «(4/8.:ةرقبلا) /اقْيَش سفن ْنَع سفن يِزْحَن ال ًامْؤَي اوَقَناَوإ» :ىلاعت هلوق ريظن ةيآلا هذهف ءائيش رفاك
 ايندلا يف امهنيب ناك ولو رفاكلا نمؤملا رصني ال :ئيعملاف «"ائيش ىلوم نع ىلوم ينيغي ال" :هلوقل ديكوت ”نورصني

 ةقادصلا :ةيالولاو ءاهريغو ةبارق نم يلو يأ :ىلوم نع ىلوم (لمجلا ةيشاح) .امهريغ وأ ةقادص وأ ةبارق نم ةقالع
 قتعملا ىلع قلطي ىلوملا :ىلوم (نايبلا حور) .بيرقلاو قيدصلا نم ناك ىلوم يأ "ىلوم نع" :هلوقو .ةبارقلاو

 (يواصلا ةيشاح) .فيلحلاو راخلاو رصانلاو معلا نباو -حتفلاو رسكلاب-

 «رمتلاك رمث هل رجش ىلع قلطيو رانلا لهأ ماعط لكشلا نيمساي رهز هل «ةيدابلاب تابن ىلع قلطي موقزلا :خلإ موقزلا
 :لاقيو ءأسنلا قرعو «لصافملا عاجوأو ءمغلبلا ضارمأو «ةدرابلا خايرلا ليلحت يف لعفلا بيجع «عفانملا ميظع نهد هلو

 (سوماقلا) .هلفسأ يقب ام :تيزلا يدرد :يدردك (ًارصتخم يواصلا ةيشاح) .يلباكلا جليلهإلا هلصأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هلبق ام ىلع فوطعم فطاعلا لوقلا ريدقتب هنأ ىلإ ريشي :لاقي



 ناخدلا ةروس ظ بايو نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ءآَوَس لإ ةدشو ةظلغب هوُرُج اهمضو ءاتلا رسكب ُهوَُيَعاَف ميثألا اوذخ :ةينابزلل
 ميمحلا نم يأ م ٍيِمَحْلا باَّذَع ْنِم فِسأَر َقْوَف ْأوُيُص ٌّمُم .رانلا طسو © ريِحَجْل

 لاقيو :«#ميمحلا ْمِهِسوُعُر ٍِقْوَف نم ٌُبَصيإل ةيآ يف امم غلبأ وهف «باذعلا هقرافي ال يذلا
 زعأ اهيلبح نيب ام" :كلوقو كمعرزب () مركز يِزَعْلا َتنأ كدت باذعلا يأَّقذ :هل

 «هيف (23 َنوُرَتَمَت دف رجلتك ام باذعلا نم نورت يذلا اَدَه َّنِ :مهل لاقيو : نيف مركأو
 5 22 1 0 5 1 ع هر ا ا وال 1 0

 20 5 هه ريب 2 ل 0 ريربا ل

 هنم ظلغ امو جابيدلا نم اك ام يأ ِقَرِبَتَسِإَو سدس نِم َنوُسَبلَي (2)  روُيْعَو

 .مهب ةرسألا نارودل ؛ضعب افق ىلإ مهضعب رظني ال يأ «لاح م2) سيابَقَتُم
 ءاسنب 22) نيع روحي مهانرق وأ ,جيوزتلا نم ِمِهَسِحَوُرَو رمآلا هلبق ردقي كلاذح 2+ 3 : قه مأ 1 2 ل 3 ا

 25200 اوتأي نأ ةنحلا يأ اًهيِف مدخلا نوبلطي َنوُعَدَي .افاسح نيعألا تاعساو ءضيب
 "مهانجوز" ريمض نم لاح 20

 .افينع ةهرحج :لتعناف هلتعي هلتع :"سوماقلا" يفو :ةظلغب ةورج .ناتغل امهو رماع نباو ريثك نباو عفانل :اهمض

 قوف نم بصي :لصألا ناكف «ةعئاملا ماسجألا نم سيل هنأل ؛بوبصمي سيل باذعلا :ميمحلا باذع نم
 هنإ :لاقي] :كلوقو (نايبلا حور) .ةغلابملل ؛ميمحلا وهو باذعلا مهسوؤر قوف نم بصي :ليقف «ميمحلا مهسوّؤر

 (لمجلا ةيشاح) .ةكم يأ "اهيلبج نيب ام" :هلوقو ,"كمعرب" :هلوقل ريسفت [لهج وبأ لاق

 ريغ ناكملاف الإو «هيف نم نمأ رابتعاب ناكملل ةفص هعوقو نأو «لوعفم ئيع, ليعف نيمألا نأ ىلإ ريشي :هيف نمؤي

 .ةيضارتعا ةلمحلاو (كرادملا ريسفت) .كلذك رمألا :هريدقت يأ :رمألا هلبق ردقي (نيلامكلا ريسفت) .نمألل لباق

 ءايندلا يف نيجوزلا نيب نارقلاك روحلا نيبو مهنيب انرق يأ "مهانرق وأ" :هلوقو .دقعلاب يأ :جيورتلا نم

 يفو (لمجلا ةيشاح) .اهيف فيلكت ال ةنجلاو «لحلا هتدئاف دقعلا نأب لوألا فعضو «يناثلا مهضعب رهظتساو

 رادب تسيل ةنجلاو «لحلا دقعلا ةدئاف نأل ؛دقعلا هب دارا سيلو ؛جاوزألا نرقت امك مهانرق يأ :"بيطخلا"

 جيوزتلا نإف ؛روحلا نيبو مهنيب جيوزتلا دقع لوصح ىعملا سيلف :"نايبلا حور" فو .ميرحتو ليلحت نم فيلكت
 .عفشلا ئيعمج جوزلا هب دارملا نأ ىلع حراشلا مالك لمح نكميو ءابلاب ىدعتي ال دقعلا ئيعمب

 ءابلا :لاق جيورتلاب هرسف نمو «كانه دقع ال هنأو «ءابلاب ال هسفنب ىدعتي اغإف جيورتلا امأ ععابلاب يدع كلذلو :مهانرق وأ

 نأ ىلإ ةراشإ :ضيب ءاسدب (نيلامكلا ريسفت) .ةءونش دزأ ةغل وهو ءاضيأ ءابلاب هتيدعت شفخألا نع لقن هنأ ىلع ةدئاز

 .نينيعلا ةميظع يهو ءانيعلا عمج نيعلاو عاسنلاب حراشلا ربع اذهو .ءاضيبلا يهو ءاروح عمج روحلا



 ةيئاجا ةروس م15 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 لم سس ارا

 ءفوخم لك نمو اكرييصمو اهماعملا يفور را رب تاي دورا
 لاق ءاهيف ممتايح دعب ايندلا يف بلا يأ 0 ةنزملا لإ كَووَمْلآ اهيف َوَقوَدَي ال .لاح

 "نينمأ' ريمض نه لاح
 52000700 ردصم ٌالْضَف (2' م يحلل باَدَع ْرُهِنَقَوَو "دعب" نعم. "الإ" :مهضعب 0 ب 0 ١

 َكِناَسلِب نارقلا انلهس ُهَسَرّسو اَمْنِإَف + ٌميِظَعْلا ُرْوَفْلا وه كلذ كل ارقي "لضفت"ب

 .نونمؤي ال مهنكل «نونمؤيف نوظعتي 2 0 كنم برعلا همهفتل ؛كنغلب
 .مهداهجب رمألا لوزن لبق اذهو ؛ككاله عز َنوبقت ترم مُهَنِإ مهكالهإ رظعلا تقتراف

 44 ورفع اوُنمآ نيل لقط الإ 3 0 00
 ةيأ نوتالثو عبس وأ كيم يهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب 0
 1 ا ا ا عت مخلا ومنا وا و موك و ناو فكلما .هب هدارم. ملعأ هللا را مح

 اذُّيو ءيربطلا وه :مهضعب لاق (نيلامكلا ريسفت) ."تانج" :هلوق يف ريمضلا نم وأ «"نوعدي" ريمض نم :لاح

 عفدي ناك نإو لوقلا اذهو ناسا ايجار مل مهأ عم «كلذ ةنحلا لهأ ةفص يف لاق فيك :ليق ام عفدنا

 دق ىلوألا ةتوملا نكل ئعملاو ءاعطقنم ا دري مل "دعب" نيعمب "الإ" ءيجم نأ الإ لاكشإلا

 قحتسي ال دبعلا نأ مهل هنم اليضفت كلذ لك اوطعي يأ ,"اوطعأ"ب وأ يأ :لضفتب (يواصلا ةيشاح) .اهوقاذ
 (نيلامكلا ريسفت) .لضفتل ؛باذعلا مهاقو يأ هل لوعفم وأ ءائيش هللا ىلع
 اذكه .لمأت ,خوسنم وهف يأ :اذهو (يحركلا ريسفت) .فوذحم امهنم لك لوعفم نأ ىلإ حراشلا راشأ :بقتراف

 رخآ مكحب عرشلا يف تبث مكح عفر خسنلا امإ ءاهخسن سيل ةيلصألا ةحابإلا عفر نأل ؛حيحصب سيلو ءمهضعب لاق
 سيل هنع يهنلا وأ هب رمألا لبق ءيشلا نأل ؛خسنلا هب ديري ال يهنلا لبق وأ "رمألا لوزن لبق اذهو" :حراشلا لوقف «كلذك

 (لمجلا ةيشاح) .لمأتف ؛خسنلاب عفري ىح يعرش مكح هيف
 قو باطخلا نب رمع يف ةنيدملاب تلزن اهإ :الاق ةداتقو سابع نبا لوق وهو ل مايأ" :هلوق ىلإ يأ 2-1 نيذلل لق الإ

 ءاضيأ هن رمع يف تلزن اهإف ؛ةيآلا هذه يح اهلك ةيكم :ليقو «تلزنف «هلتق هذ رمع دارأف «يبأ نب هللا دبع هباع

 امسا اهانلعج نإ :مح (يواصلا ةيشاح) .داهجلا ةيآب تحسن مث تلزنف «هلتق دارأف ةكم يف رافكلا نم لحر همتش

 ليزنت" ناك فورحلل اديدعت اهانلعح نإو ."... باتكلا ليزنت" :هلوق ربخلاو ءءادتبالاب ةعوفرم وهف ةروسلل

 (كرادملا ريسفت) .اربخ "هللا نم" :هلوقو أدتبم "باتكلا



 ةيثاجلا ةروس ضلت نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ىف َّنِإ .هعنص يف (2) ميكا هكلم يف ٍزيَِعْلا هربخ هلأ َنِم أدتبم «نآرقلا بتكلآ ٌليِعَت
 ىلاعت هتينادحوو هللا ةردق ىلع ةلاد ٍسَيآَل امهقلخ ف يأ ٍضْرأألاَو توصل

 نأ ىلإ ةغضم مث ةقلع مث ةفطن نم مكنم لك قلخ يف يل غول و ين
 الا 715 نم ضرألا يف قرفي كمي ام قل َو اناسنإ راص
 آو ليلا ٍفَلَيَخأ فو .ثعبلاب © و ا مهريغو سانلا

 زرلا ببس هنأل راد دز نيررامتلا وشلل لّرمَأ اَمَو امهئيحمو

 2 اد و ير هلا روب اجقتا# الامغ ةرمهو 258 ةرم اهبيلقت حّيَرلا ٍفيِرَصَتَو اَهَوُم َدْعَب

36 - 3 0 ُ 0 

 ىلوألا متحخو «لصاوف ثالث يف ةتس لئالدلا نم انهه ىلاعتو هناحبس هللا ركذ :خلإ ضرألاو تاوامسلا يف نإ

 تاوامسلا يف لمأت اذإ ناسنإلا نأ رياغتلا هجوو «"نولقعي"ب ةئلاثلاو ,"نونقوي"ب ةيناثلاو 2"نينمؤملاب

 «ثداوحلا رئاس يف رظن اذإو ءانيقي دادزا اهوحنو هسفن قلخ يف رظن اذإو ؛نمآ عناص نم امل دب ال هنأو ءضرألاو
 (يواصلا ةيشاح) .هملع مكحتساو هلقع لمك

 تايآ" :هلوقو "نونقوي موقل تايآ" :هلوق امأو «"نإ" مسا هنأل ؛ءارقلا قافتاب ةرسكلاب بصنلاب :نينمؤملل تايآل

 نأ :امهدحأ ,ناهجو هلف عفرلا امأف «ةرسكلاب بصنلاو عفرلا ناتيعبس ناتءارق امهنم لك يفف «"نولقعي موقل

 . تاوامسلا يف نإ" ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمجلاو ءارحؤم أدتبم "تايآ"و امدقم اربخ "مكقلح يف" نوكي

 ىلوألا "تايآ" ىلع افوطعم "تايآ" نوكي نأ :يناثلا ."نإ"ب دكؤم هيلع فوطعملاو دكؤم ريغ فوطعملاف

 "تايآ" نوكي نأ :امهدحأ ءاضيأ نيهجو نمف بصنلا امأو ؛ءكلذ زّوجي نم دنع ؛خسانلا لوحخد لبق لحنا رابتعاب

 :ليق هنأك «"نإ" ربخ ىلع افوطعم "خإ مكقلح يفو" :هلوقو "نإ" مسا وه يذلا لوألا "تايآ" ىلع افوطعم

 نوكيو «ىلوألا "تايآ"ل اديكأت تررك "تايآ" نوكي نأ :يناثلاو «تايآ ةباد نم ثبي امو مكقلخ يف نإو

 (لمدلا ةيشاح) .ًاديكوت رجلا فرح هعم ررك "تاوامسلا يف" ىلع افوطعم "مكقلخ فو"
 هردق امك فاضم ريدقت ىلع ,"يف"ب رورحملا 'مكقلخ" ىلع فوطعم هنأ :امهرهظأ ,ناهجو هيف :خلإ ثبي امو

 رورحنا ريمضلا ىلع فطعلا زوجي نم بهذم ىلع «قلخلاب ضوفخملا ريمضلا ىلع فوطعم هنأ :يناثلا .حراشلا

 رورجملا "مكقلخ" ىلع فوطعم هنأ ىلإ كلذب راشأ :ضرألا يف قرفي (نيمسلا ريسفت) .رالا ةداعإ نودب
 رجلا فرح نأ ىلإ رسفملا راشأ :راهنلاو ليللا فالتخا ينو (يواصلا ةيشاح) .فاضم فذح ىلع "يف"ب

 (يواصلا ةيشاح) .هتابثإب ةذاشلا ةءارقلا هديؤي ءردقم



 ةيثاحا ةروس ميم نورشعلاو سماخلا ءرجلا

 6 ةروك ذملا تايالا كلي را 007 0 ةراحو 0

3-0 2 1 

 ع

 ريثك (#) مث باك لاك لع باذع 05 .ءاتلاب ةءارق يو .نونمؤي ال يأ

 نامإلا نع اربكتم اَربكَعَسُم هرفك ىلع ٌرِصُي مْث ِهْيَلَع لَن نآرقلا هلآ تيا ُعَمْسي .مثإلا
 وه م 0

 اًئيش نآرقلا يأ اَنِتَياَد نِم َملَع اَذِإَو .مل ؤم © ملأ باد هَ اهتمسي مل نع

 :ةناهإ ا

 ع

 ع

 2 9 َنيِهّم ٌباَذَع َحُه ن نوكافألا يأ َكِيتَلوَأ امي اءوزهم يأ 00 قولا

 .قفألا تاهج بسحب ةعبرأ حايرلا نأل ؛روبدلاو ابصلا امهو نينثا كرتو ءشوشم رشنو فل :ةراحو ةدرابو

 .ديز مرك نيبجعأ :نوديري ءهمركو ديز ئبجعأ :هلوقك هللا تايآ دعب يأ :هتايآو هللا دعب (لمجلا ةيشاح)

 .ةيقوفلا ءاتلاب مهادع نمل ةءارق يفو «ريثك نباو عفانو صفحو ورمع يبأل ةيتحتلا ءايلاب :نونمؤي (كرادملا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاح) .منهج يف داو ىلع قلطيو «باذعلا ىلع قلطيف يأ :باذع ةملك (نيلامكلا ريسفت)

 نم الاح نوكي نأو "وه" رامضإ ريغ نم وأ ءعمسي وه يأ افنأتسم نوكي نأ هيف زوجي :هللا تايآ عمسي
 يخارتلل مث "خلإ ٌرصُي مث" :هلوقو ."هللا تايآ" نم لاح "هيلع ىلتت" :هلوقو .ةفص نوكي نأو ."مينأ" يف ريمضلا

 :هلوقو .لوقعلا يف دعبتسم اهعمسو ةروكذملا ةلدألا هل تررق ام دعب رفكلا ىلع هرارصإ يأ «لقعلا دنع يتترلا

 (لمجلا ةيشاح) .لاح وأ فنأتسم "اهعمسي مل نأك"

 يف تلزن :ليق «هدنع ام ابجعم احل اءردزم «قحلا نم هب قطنت امل ناعذإلاو «تايآلاب يأ نامبإلا نع اربكتم :اريكتسم

 نم لك يف ةماع ةيآلاو .نآرقلا عامتسا نع سانلا اهب لغشيل ؛مجعلا ثيداحأ نم يرتشي ناك امو ثراحلا نب رضنلا

 نآرقلا تايآ عامس دنع ناميإلا نع رابكتسالاو ةلالضلا ىلع رارصإلا نأل ؛"مثاب ءيحجو .هللا نيدل اراضم ناك

 وأ ةفنأتسم امإ ةلمحلاو «نأشلا ريمض اهنم فذح ةففخم "نأك" :اهعمسي مل نأك (كرادملا ريسفت) .لوقعلا يف ٌدعبتسم

 (يواصلا ةيشاح) .راسلا ربخلا يه ةراشبلا نأل ؛ممي امكت ةراشب هام "ميلأ باذعب هرشبف" :هلوق .لاح

 ىلع دئاع هنأ :ياثلاو .نآرقلا يعي "انتاي" ىلع دئاع هنأ :امهدحأ ءناهجو ثنوملا ريمضلا يف :خلإ اوزه اهذختا

 نأب راعشإلل ؛"اهذختا" :لاق ىلاعت هنأ الإ ءاوزه ءيشلا كلذ ذختا :نيعملاو «ةيآلا نيعمب هنأل اا ناك نإو "ائيش

 ءازهتسالا يف ضاخ هي دمحم ىلع ةلزنملا تايآلا ةلمج نم ةيآ هنأ ملعو مالكلا نم ءيشب سحأ اذإ لحررلا ١ اذه

 (لمجلا ةيشاح) .دحاولا كلذب ءازهتسالا ىلع رصتقي لو ؛تايآلا عيمجب



 ةيئاجا ةروس م1 نورشعلاو سماخخلا ءرجلا

 جف 0 ”ةايفأ أ سأل يأ هنأ | نود نم اود ف الو اعيش ب

 7 00 ىرجتل ها اكل كح ىلا ُهّللأ .عجوم (2) ميل باد يأ

 م ركل َرْخَسَو (2) َنوُرْكْشَت ْرْمَلَعَلَو ِدِلْضَف نِم ةراجتلاب اوبلطت أوُهَتَبحِلَو هنذإب -هرمأب
 تابنو رجشو ةباد نم ٍضَرَأ ىف مو 0 0 كر رمقو سمه نم ٍتومَّسلا ىف

 ةنئاك اهرحخس يأ ا ديكأت اًيِنَجَ كيال كلذ قلح يأ ءاهريغو رامأو

 أوُنَماَد تيِذَلَل لُق .نونمؤيف اهيف 29 تروُرْكَفَتَيِمْوَقِلٍِ سيل كلذ ىف ّنِإ ىلاعت هنم
 17711001010000 ,هعئاقو هّللآ ماي ودان و ل لا اودع

 نم ءارولاو ,مهاجآ دعب هنأل ؛مهفلخ نم وأ «ىيقعلا ىلإ نوهحوتم مهو ءايندلا يف مهنأل ؛مهمامأ يأ :مهئارو نم
 يف امك «مادقو فلخ نم صخشلا اهيزاوي يلا ةهجلل مسا :ءارولا :مهمامأ يأ (نيلامكلا ريسفت) .دادضألا

 :ىلاعت لاق «رافكلا ىلع نارسحو لابوو :ةرضالا عب يسارع نما نمل يأ :ىده اذه « ةرانللو "فاشكلا"

 (يواصلا ةيشاح) .(87 :ءارسإلا) (ًاراَسَح اّلإَنيِمِلاَظلا ديزي الو َنيِِمْوُملِل ةَمْحَرَو ءاَفِس َوهاَم ِنآْرقْلاَنِم لرتَوإ
 «نفسلا لمحي افافش ايوتسم «رهاظلا سلمأ هلعج نأب هيف ريسلا مكل لهسو هللذ ىيعملاو ءاحلمو اولح يأ :رحبلا

 .اعيمج هنم يه يأ فوذحم ربخ "هنم"و هنم لاح وأ :ديكأت (يواصلا ةيشاح) .هيف صوغلا عنمي الو

 مهأ كلذو فق باطخلا نب رمع يف تلزن :امُُض سابع نبا لاقف «ةيآلا هذه لوزن ف فلتحا :اونمآ نيذلل لق

 املف «هيلع أطبأف ءءاملا يقتسيل همالغ يبأ نب هللا دبع لسرأف «عيسيرملا :هل لاقي رثب ىلع قلطصملا نب ةوزغ يف اولزن

 206 يبلا برق ألم نيح يقتسي ادحأ كرت امف ءرثبلا فرط ىلع دعق رمع :مالغ لاق ؟كسبح اه :هل لاق هانأ

 لمتشاف ءرمع كلذ غلبف «كلكأي كبلك نم :ليق امك الإ ءالؤه لثمو انلثم ام :هللا دبع لاقف ءركب يبأ برقو

 يدوهيلا اصاحنف نأ نارهم نب نوميم ىورو «ةيندم نوكت اذه ىلعف «ةيآلا هذه هللا لزنأف «هل هجوتلا ديري هفيسب

 رمع كلذ عمسف «دمحم بر جاتحا :لاق (؟ 4 :ةرقبلا) (انَسَح ًاضْؤق هللا ُضِرْفُي يِذَّلا اذ نم :ىلاعت هلوق لزن امل

 «(يخلا ةيقاعو .ةرقادلإ كلك بلا عنف ةميلظا قو حرحو هقيسب لعلاف

 (يواضيبلاو دوعسلا يبأ ريسفت) .هب شطبي نأ مهف يرافغ همتش هنو رمع يف تلزن :خلإ اونمآ نيذلل لق



 ةيئاحجلا ةروس م, نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 َىَرَجَيِل مهداهجب رمألا لبق اذهو ءمكل ىذألا نم مهنم عقو ام رافكلل اورفغا يأ

 ع 6 0 رفغلا نم 2: د نوبميكي ملا 5 نونلاب ةءارق يفو هللا يأ
 هيلو ةزجو راع أل

 5 0 ري لم سرا ل نع ةمر :
 نملك تالالحلا تبُيطلا نم مهلنقررو مهس دوراهو ىسومل ةوبنلاو سانلا نب

 ا

 رمألا َنّمِوَسَنْيَب مُهَسَْتاََو .ءالقعلا مهفامز يملاع :2 َنيِمَلَعْلا ىلع ُْهَتلَّضَفَو 0
 هيتلا مايأ ف يأ

 د ا ب ةمبماو اخ 0 هس 5 ا فارع .مارحلاو لالحلا نم نيدلا رمأ

 ءاورفغا لوقملا نأ ىلع لاد "اورفغي" يأ هيلع لاد باوجلا نأل ؛اورفغا وهو لوقملا فذحف يأ :رافكلل اورفغا يأ

 (لمجلا ةيشاح) .هيلع لاد "نولتاقي" نأل ؛فذحف لاتقلا يف يأ (”9:جحلا) كاوُمِلَظ ا َنوُلئاَعُي َنيِذَلل َنذَأ :هلوقك

 .مهنع زواجتلاو «ةعزانملا كرت ىلع ةلومحم يه لب ال :ليقو «لاتقلا ةيآب خوسنم وهف يأ :خلإ رمألا لبق اذهو

 نيب «هبسكب ىرخي ءرملا نأ الامجإ ركذ امل :هداز ةرابعو «ءازجلا ةيفيك نايبل ؛ةفنأتسم ةلمج :خلإ احلاص لمع نم

 ررضتيو بقاعي ةءاسإلا بسك نمو «هبسكب عجل يف هنإو باثي هنإف ءيسملا نع وفعلاك اح لاص بسك نم نأ

 (لمجلا ةيشاح) .هللا ىلإ عوجرلا موي نوكي امنإ ررضلاو عفنلا كلذ نأ نيب مث هب
 ينب انيتآ اننإف ؛كموق رفك ىلع نرحت ال :لاق هنأك ٌدتي هتيلست كلذ نم دوصقملا :لإ ليئارسإ ينب انيتآ دقلو
 ةمكحلا يأ :مكحلاو (يواصلا ةيشاحإ .رفكلا ىلع اورصأ لب ءاوركشي ملف ةميظعلا معنلاو باتكلا ليئارسإ

 ةرثكل ؛ركذلاب اهصخ :ةوبنلاو (كرادملا ريسفت) .مهيف ناك كلملا نأل ؛سانلا نيب تاموصنخلا لصف وأ «هقفلاو

 مهيف ءايبنألا نأ عم ءركذلاب امهصيصخت هحو رهظي ال :خلإ ىسومل (كرادملا ريسفت) .مهيف مالسلا مهيلع ءايبنألا

 (نيلامكلا ريسفت) .يبن فالآ ةعبرأ ءاهز ةريثك
 ثيح" :هلوقو .مهريغ ادحأ هتؤن مل ام مهانيتآ ثيح نيملاعلا ىلع مهانلضفو :"يواضيبلا" ةرابع :مهامز يملاع

 مهليضفت دارملا نأ نم -رهاظلا ىلع ءانب- مهنامز يملاعب نيملعلا صيصخت ىلإ ةجاح ال هنأ ىلإ ةراشإ "خلإ مهانيتآ

 ينئا راجفناو «ىولسلاو نملا لازنإو مهودع قرغو رحبلا قلفو مهيف ءايبنألا ةرثك نم لئاضفلا نم محب صتخي امب
 :هلوقو .باوثلاو نيدلا بسحب نيملاعلا ىلع مهليضفت دارملا سيلو «هيتلا ةدم ف ريغص رجح نم انيع ةرشع

 (يواصلا ةيشاحو لمحلا ةيشاح) .نيلقثلاب ريبعتلا ىلوألا نأو «هيف ام مدقت "ءالقعلا"



 ةيئاحججا ةروس ماا نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ْمُهَءاَج ام ٍدْعَب ْنِم الإ هتثعب يف َوفَلَتَخآ مق -مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع- دمحم ةثعبو
 سلم ىضْفَم كلر نإ ل ادسح ؛مهنيب ثدح يغيل يأ هن لا 7 ا

 رمأ رْمَأْلا َنِم ةقيرط ٍةَعيِرْس ْلَع !دمحم اي َكَسلَعَج مث 5000007

 وذي نآ .هللا ريغ ةدابع يف م2 َنوُمَلََي الل َنيِذْلآ ءآَوَهَأ عت اَلَو اَهَعبَناَف نيدلا

 هو ضع ءاَيلْوأ مُجُصْعَب نيرفاكلا َنيِمِطّظلآ َنِإَو اًميَس هباذع نم ِهَللأ َّنِم كلغ اوعفدي
 ءاكحألا يف امب نورصبتي ملاعم ِساّنلِلٌريتَصَب نآرقلا اًذَه .نينمؤملا 2) َتريِقَّكُمْلآ لَو

 #50 راكنإلا ةرزم ىنعمب أ .ثعبلاب 2 َوُققوُيِمَوَقَل ُةَمَحَرَو ىَدهَو دودحلاو

 :ةثعبلا رمأ :ليقو «نيدلا رمأ نيدلا نم دارملا :ليق دي دمحم ةئعب رمأو يأ "نيدلا" ىلع فطع لك دمحم ةثعبو

 ىلإ ةراشإ :خ! يغبل يأ (يواضيبلا ريسفت) .ادسحو ةوادع يأ :ايغب (نيلامكلا ريسفت) .نيرمألا نيب عمج فنصمل او

 نوكي ال لاحلا ةقيقحب مهملع دعب دلو هل ادسح :مهنيب ثدح يغبل .مهنيب ثدح فالتخال ؛ةلع "ايغب" نأ

 وه "ةعيرش ىلع"و "انلعج"ل لوأ لوعفم فاكلا :خلإ كانلعج مث (نيلامكلا ريسفت) .اداسفو ايغب الإ مهفالتخا

 هدابعل هللا هعرش ام انهه دارملاو «ةلملو بهذملا ىلعو «ءاملا نم سانلا دروم ىلع قلطت ةعيرشلاو .يناثلا لوعفملا

 (يواصلا ةيشاح) .شطعلا نم ءاملا ىلإ أجلي امك «هيلإ ًاجليو دصقي هنأل ؛ةعيرش يم «نيدلا نم
 ءاسؤر مهو ؛ةعدبو ىوه ىلع يببملا مهنيدو «لاهجلا ءاوهأ نم هيلع ةجح ال ام عبتت الو يأ :خ! ءاوهأ عبتت الو

 ثيح شيرق ءاسؤر مهو يأ :نوملعي ال نيذلا ."كرادملا" يف اذك ,كئابآ نيد ىلإ عجرا :هل اولاق نيح شيرق

 (يواصلا ةيشاح) .نسأو كنم لضفأ اوناك مهنإف ؛كئابآ نيد ىلإ عحرا :اولاق

 ريسفت) .نيهاربلاو تايآلا ددعت نم أدتبملا يف ام رابتعاب ربخلا عمج «هربخ "رئاصب"و ءأدتبم "اذه" :خلإ رئاصب اذه

 نافرعلا ليصحت ىلإ اهنم دحاو لكب لصوتيل ؛بولقلا يف رئاصبلا ةلزنمب ةحضاولا لئالدلا لعجو (نيمسلا

 :"ريبكلا" يفو «قيرطلا ىلع هب لدتسي رثألا :ملعملا :"راتخملا" فو :ملعم عمج :ملاعم (لمحلا ةيشاح) .نيقيلاو
 .بولقلا يق رئاصبلا ةلزنمب ةيفاكلا تانيبلاو ةيفاشلا تانايبلا نم هيف ام لعج «سانلل رئاصب نآرقلا اذه :نيعملاو

 ةزمهو يللاقتنالا بارضالل ىلا "لب"ب ةرات ردقت ةعطقنملا مأو «ةعطقنم يهف يأ :راكنإلا ةزمه ىنعمب "مأ"

 ىعمو «ةعطقنم "مأ" :"يواضيبلا" فو ."لمجلا" نم ءطقف راكنإلا ةزمهي ةراتو ءطقف "لب" ب ةراتو «راكنإلا

 .نابسحلا راكنإ اهيف ةزمهلا



 ةيثاجلا ةروس ضف نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ًاراوكو اوتقاع لا ةيانخ حأ يضاقلاوب وقكلا :تانعع ا اوي كيت | نيرا كوخ

 .فاكلا نم لدب ةلمجلاو ,فوطعمو أدتبم َمُجاَمَمَو َمُهاَيَحَح ربخ ُءاآَوَس ِتَحِلَّصلآ
 دغر ف يأ «نينمؤملاك ريح يف ةرحآلا يف مهلعجن نأ اوبسحأ :نيعملاو :رافكلل ناريمضلاو

 ام لثم ريخلا نم ىطعنل انثعب نثل :نينمؤملل اولاق ثيح ايندلا يف مهشيعل واسم «شيعلا نم

 كلذك رمألا سيل يأ 0 تروُمُكَحتاَم َءاَس :ةزمهلاب هراكنإ قفو ىلع ىلاعت لاق «نوطعت

 ةزمحو يلع "تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا"و ؛ةبتع نب ديلولاو «ةعيبر انبا ةبيشو ةبتع مه :يبلكلا لاق :اوحرتجا نيذلا

 يف نوطعي مهإ :اولاق نيكرشملا نم موق يف تلزن :ليقو ءمهولتقف ردب موي مهيلإ اوزرب نيح أد ثراحلا نب ةديبعو
 .(5 0 :تلصف) ه«(ىَنْسْحْلَُهَدْنَع يل َنِإ ير ىلإ تعجز لَو :هلوق يف مهنع هللا ربخأ امك «نمؤملا هاطعي امث اريخ ةرخآلا

 لدب ءايوتسم نيعمب هنأ ىلع .صفحو يلعو ةزمحلا بصنلابو ."مهتاممو مهايحم" :هلوقل ربح ءرثكألل عفرلاب :ءاوس
 ؛عفرلا ةءارق ىلع اذه :ربخ ءاوس (نيلامكلا ريسفت) .ةيلعافلا ىلع هب عفترم هدعب امو .هنم لاح وأ فاكلا نم

 لوعفملا نوكيو ,"اونمآ نيذلاك" امهو ءرورحملاو راخلا يف رتتسملا ريمضلا نم لاحلا ىلع هبصنب عبسلا يف ئرقو
 رمألا سيل ؛مهتاممو مهايحم ءاوتسا لاح يف مهلثم مهلعحن نأ اوبسحأ يأ ,"اونمآ نيذلاك" وه لعجلل يناثلا

 (لمجلا ةيشاح) .هدامتعال ؛"ءاوس"ب لعاف "مهايحم"و .كلذك

 ىلع بصنلا لحم يف اهنأك "نيذلا" ىلع ةلحادلا يأ "فاكلا نم لدب" :هلوقو .ربخلاو أدتبملا ةلمج يأ :ةلمجلاو

 عقت ةلمجلا نأل ؛ةلمجلا اهنم تلدبأ مث ,خلإ اونمآ نيذلا لاثمأ مهلعج نأ يأ مسا يهف «لعجلل ناث لوعفم امنأ

 (يحركلا ريسفت) .لك لدب وأ «لامتشا لدب لدبلا اذهو «درفملا مكح يف تناكف ءايناث الوعفم
 نأ اوبسحأ :نيعملاو يناثلا لوعفملا يف ريمضلا نم لاح ةلمجلاف نينمؤملل ناريمضلا ناك نإو :رافكلل ناريمضلاو
 :نينمؤملل اولاق ثيح ايندلا يف مهشيعك ءاهيف هنم ةعس يأ شيعلا نم دغر يف يأ «نينمؤملاك ريخ ف ةرحآلا يف مهلعحن

 .ةبيط ةعساو يأ :كيرحتلاب دغر :دغر (نيلامكلا ريسفت) .نوطعت ام ريخلا نم ىطعنل انثعب نئل

 نأ ىلإ ريشي «نيملسملاك موك يأ ءاذه مهمكح امكح سئب يأ «ةيردصم "ام"و :كلذك رمألا سيل يأ

 :ىلاعت هلوق يف ليق امك هفذح زوجي :يضرلا لاق ءفوذحم زييمتلاو ,مهبم ريمض هلعافو «مذلا لاعفأ نم "ءاس"

 صوصخنملاو .موقلا لثم هلثم سئب يأ ءفوذحم زييمتلا نأ (ه:ةعمجلا) هلا تايآب اوُبََك َنيِذَلا مْوَقْلا ُلَثَم سل
 تعضو لا لاعفألا نم "ءاس" نوك حصف ءاذه مهمكح يأ ءردصملا ليوأت يف هنأل ؛!"نومكحي ام" :هلوق حدملاب

 اومكح ائيش سئب يأ «مذلا ءاشنإل ؛"ءاس"و «ةفوصوم "ام" :يضاقلا لاقو ؛ةيردصم "ام" نوك عم مذلا ءاشنإل

 (نيلامكلا ريسفت) .رابخإلل لعفلاف ةيردصم لعج ولو ؛كلذب



 ةيثاحجا ةروس مو نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 باوثلا يف ةرخآلا ف نوسولا) ءايندلا يف مهشيع فالح ىلع باذعلا يف ةرحخآلا يف مهف

 ةيردصم "ام"و .كلذ ريغو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا نم ايندلا يف تاحلاصلا مهلمعب

 ؛'قلخ "ب قلعتم قب ضرألا و ِتوَمَّسلآ هللا َقَلَحَو .اذه مهمكح امكح سئب يأ
 نكلاب اهقلش يأ“

 يال نم َتَبَسَح اَمِب سفن لك ىَرَجُِلَو هتينادحوو هتردق ىلع لديل

 دعا ييربخأ َتَيَءَرَفَأ | ( َنوُمَلْظُي ال َمهَو نمؤملا رفاكلا يواسي الف «تاعاطلاو

 «ىلاعت هنم ملع ْلَع ُهَّلآ ُهَلَضَأَ ريح هاري رجح دعب رجح نم ةاوهي ام ُهْنَوَه ءهَهنْلإ

 510000 ءهيِلَقَو دِعَمَس لع َمَحَو هقلخ لبق ةلالضلا لهأ نم هنأب املاع يأ

 مل اروكذم لعافلا ناك اذإو «لعافلا وه اهدعب امو اهنم كبسنملا ردصملاف هيلعو «ةيطع نبا لوق اذه :ةيردصم امو

 ازييمت تناك اذإو «زييمت اهنأ هاضتقم ذإ ؛يغبني ام ىلع سيل "مهمكح امكح سبب" :حراشلا لوقف «زييمت كانه نكي

 ةلع ىلع فطع "ىزجتل" نأ ىلإ ريشي :خلإ لديل (لمجلا ةيشاح) .ةيردصم افوك ياني اذهو ءارتتسم لعافلا ناك

 (نيلامكلا ريسفت) .ثعبلل ال ؟باوصلاو لدعلل اهقلخ نيعمب هإف ؛"قحلاب" نيعم ىلع فطع :ليقو ؛ةفوذع
 نأل ؛ببسملا ةدارإو ببسلا مسا قالطإ قيرط ىلع رابخإلا ةدارإو ةيؤرلا قالطإ نازوحت هيفف يأ :خلإ ئربخأ

 ."تيأر"ل لوأ لوعفم "ذختا نم" :هلوقو .بلطلا قلطم عماجب رمألا نيعمب ماهفتسالا لعجو «رابخالل ببس ةيؤرلا

 نم لحرلا ناك :ان# سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم مكاحلا جرخأ :خلإ نم هاوهي ام (لمحلا ةيشاح)

 ريبج نب ديعس لاق .ةيآلا هذه لجو زع هللا لزنأف ءرحآلا ىقلأو هذحأ هنم نسحأ دجو اذإف ءرجحلا دبعي برعلا

 اودبعو ؛هورسكو هومر لوألا نم نسحأ ارجح اودجو اذإف ؛ةضفلاو بهذلاو ةراجحلا نودبعي برعلا ناك

 هنيد ذختا رفاكلا كلذو :نسحلاو سابع نبا نعو .رانلا يف هبحاص يوهي .هنأل ؛ىوملا يمس امنإ :يبعشلا لاق .رخآلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع مرح ام مرحي الو هفاخي الو هللاب نمؤي ال هنأل ؛هبكر الإ ائيش ىوهي الف «هاوه ام

 انك :لاق -ةنس نيرشعو ةئامو سمح ةنس تامو «ةيلهاجلا كردأ «ةقث وهو- يدراطعلا ءاجر يبأ نع يور :هاوهي ام

 اهيلع انيلحف «بارت نم ةوثح انعمج ارجح دحن مل اذإف رخآلا انذحأو هانيقلأ هنم نسحأ ارجح اندجو اذإف «رجحلا دبعن

 ميلا لك - :خلإ الاع يأ (نايبلا حور) .رانلا يف هبحاصب يوهي هنأل ؛ىوحلا يمس امنإو (بيطخلا ريسفت) .اهب انفط مث

 الإ اوفلتخما مف :هلوق لثم نوكيف «لوعفملا نم الاح لعجي نأ نكميو ؛لعافلا نم الاح "ملع ىلع" :هلوق فنصملا

 (لمجلا ةيشاح) .هيلع اعينشت دشأ اذهو «قحلاب ملاع وهو هلضأ :نيعملاو (7١:ةيئاجلا) «ملعلا ُمُهَءاَج ام ِدْعَب ْنِم



 ةيئاحجا ةروس ماي 4 نورشعلاو سماخلا ءرجلا

 ردقيو ,ىدهلا رصبي ملف ةملظ ةّوّشِغ ءِرَّصَب ىلع لَعَجَو هلقعي لو ىدحلا عمسي ملف
 ع2 عع و عا

 هلالضإ دعب يا هللا ٍدَعَب ْنِم ِهيِدَبَي نَمَف ؟يدتهيأ يأ ”كياراجل يناثلا لوعفملا انه

 .لاذلا يف نيءاتلا ىدحإ ماغدإ هيف ؟نوظعتت 2 َنوُرْكَذَت الَفأ يدتهي ال يأ هايإ

 يأ غو تون اهتذلا قا قلا 54 لإ ةايحلا يأ َيِه ام ثعبلا وركنم يأ اوُناَقَو
 : ىلاعت لاق هفاسرلا نوف أ ذو دلآ الإ اكل اَمَو اودلوي نأب ضعب ايحيو ضعب تومب

 نآرقلا نم اَنْسَياَء ٌمِهَلَع تت اَذِإَو © » َنوُنُطَي ّرِإ مه مان مل لوقملا َكِلَلِب مم اَمَو

 ايوا يووم لاح «تاحضاو ٍتَسيَب ثعبلا ىلع انتردق ىلع ةلادلا
 "انتايآ" نم

 مث افطن متنك نيح يي يب اك ل .ثعبن انأ م29 َنيِقِدَص ريدك نإ ءايحأ آئيآَباَكب

 د كش َبَيَر ال ِةَسّيقْلا مْوَي َلِإ ءايحأ ركْعَمَجت مث َمُكْنبِمُي

 ع ُةَعاَّسلآ ُموُقت َموَيَو ٍضَرَأَلاَو تَوَمّسلآ كلُ هلو 2 نوماعي ال ركذ ام نولئاقلا

 .هلبق ام ةنيرقب اردقم افاضم هيف نأ ىلإ ةراشإ :هلالضإ دعب يأ .هيلع "هيدهي نمم" ةلالدل ؛فذحو :لإ انه ردقيو

 (نيلامكلا ريسفت) .راكنإلل "نم" يف ماهفتسالا نأ ىلإ ريشي :يدتهي ال (نيلامكلا ريسفت)
 عم «توملا دعب ةايحلاب فارتعا هيف 'ىينو تومن" :هلوق نإ :لاقي امع باوح :خإ ضعب ايحيو ضعب تومب يأ

 .هانعم رابتعاب ريمضلاف ءضعبلا يأ "اودلوي نأب" :هلوقو ."خلإ ضعب تومي يأ" :هلوقب هلوأ كلذلف ؟افوركني مهنأ

 .هذه دعب ةايح ال هنأ وهو «باوصلا نم ديعبلا لوقملا يأ «كلذل هيلإ راشم ىلإ ةراشإ :لوقملا (لمجلا ةيشاح)

 (بيطخلا ريسفت) .هسفن يف رثؤم هنأ ىلع رهدلا ىلإ بوسنم كالحملا نأو

 ليبس ىلع ةجح اهتيمستو «خلإ مهلوق الإ يأ اهمسا "اولاق نأ الإ" :هلوقو "ناك" ربح بصتنلاب :مهتجح ناك ام

 ءاعيمج ةمايقلا موي مكنعبي يأ :ةمايقلا موي ىلإ مكعمجي مث مث (يواصلا ةيشاح) .مهمعز بسح ىلع وأ مكهتلا

 فرظ :ةعاسلا موقت مويو (كرادملا ريسفت) .ةرورض مكئابآب نايتإلا ىلع ارداق ناك كلذ ىلع ارداق ناك نمو

 ةردقم ةلمج نع ضوع "ذئموي' يف نيونتلاو .ديكوتلل ؛هلبق ”موي" نم لدب ”ذئموي" :هلوقو .”رسخي" :هلوقل

 (يواصلا ةيشاح) .يديكوت لدب وهف ءةعاسلا موقت ذئموي :ريدقتلاو



 ةيثاحجا ةروس م نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 م و م2 معو ٍِع ع 4 رس

 لإ َّدْت َوّمَأ ُلُك ةعمتجب وأ بكرلا ىلع َةَيْئاَج نيد . يأقكأ لح تو .رانلا ىلإ
 اَذنَه .هءازج يأ 2) َنوُلَمْعَت تدك اَم ورم مَوَيْلا :مهل لاقيو ءاهلامعأ باتك اَيدَتِك

 2 ظفحن و تبثن عسَحَسْف انك اَنإ 0 ّقَحْلاب ٍمكَيَلَع ٌقِطنَي ةظفحلا ناويد اَنّسَتَك
 قحل

 . ِهِتَمحَر ىف ْمُجَر ْمُهُلِحْدُيَق ِتَحِلَّصلآاوُلِمَعَو أوُعَماَء تريِأأ اًمأَك 2 َنوُنَمَعَت
 (نيلامكلا ريسفت) .ةعاسلا مايق يأ «فوذحملا هيلإ فاضملا نع ضوع "ذإ" يف نيونتلاو .هل ديكأت هنأ رهاظلا :هنم لدبي

 عفرلا ىلع ةماعلا :ةمأ لك (يواصلا ةيشاح) .لزألا يف متحتم مهفارسخ نإ :لاقي امع باوح ممارحم ربك

 .اهلثم نم ةفوصوم ةركن لدب «ىلوألا "ةمأ لك" نم لدبلا ىلع بصنلاب بوقعيو ءاهربخ "ىعدت"و «ءادتبالاب
 :هتدعق ف زفوتسا :"سوماقلا" يفو ءبكرلا ىلع ةزفوتسم ةكراب يأ :بكرلا ىلع ةيئاج (لمجلا ةيشاح)
 "ةعمتجم وأ" :هلوقو .بوثولل أيهتم ؛هيلجر ىلع لقتساو «هيتيلأ عفرو هيتبكر عضو وأ ؛نئمطم ريغ اهيف بصتتا
 اذإ :وئحي نالف اثح :لاقي ء«بكرلا ىلع ةسلاج :ةيئاج :"كرادملا" يفو ."يواضيبلا" نم «ةعامجلا يهو ةوئحلا نم

 .ةعمتجم ةيئاج :ليقو «هيتبك ر ىلع سلح

 عمتجم وأ «هيتبكر ىلع سلج - امهمضب - ايثحو اوثج ىمرو اعدك انج :"سوماقلا" يف ؛هيلع ةكراب يأ :بكرلا ىلع
 باتكلا فيضأ :انباتك اذه (نيلامكلا ريسفت) .هريغو بارت نم هيف تعمتحا ام لصألا يف يهو ؛ميحلا ةثلثم ةوثحلا نم

 لامعأ هيف اوبتكي نأ هتكئالم رمآلاو «هكلام هنأل ؛ىلاعت هللا ىلإو «هيف ةتبثم مهلامعأ نأل ؛مهايإ هتسبالمل -

 :ىلاعت هلوقل ؛اولعف ام. مهركذيف هنوؤرقي مهنأل ؛هيلع لدي يأ :قحلاب مكيلع قطني (كرادملا ريسفت) .ه

 (يواصلا ةيشاحإ .(4 9 :فهكلا) 0 ور

 هانعم لب «باتك نم لقنب كلذ سيلو ؛نيعم. تخسنتساو تحخخسن :ليقو «مكلامعأ ةكئالملا بتكتسن :خسدتسن

 ام خسنب ةكئالملا رمأت يأ :ظفحنو تبثن ."ظفحنو تبثن" :هلوقب حراشلا راشأ هيلإو ؛"كرادملا" ف امك «تبثن

 رمؤي لمعلاب دعص اذإ كلملا نأ درو ذإ ؛هماقم رخآ ةماقإو ءيش لاطبإ خسنلاب دارملا سيلف «هتابثإو نولمعت متنك

 (يخركلا ريسفت) .حوللا يف ام ىلع ةلباقملاب
 (لمدللا ةيشاح) ."نوزحت"ل وأ "قحلاب مكيلع قطني" :هلوق نم موهفملا لمجملل ليصفت :لإ اونمآ نيذلا امأف
 عم ال نكل «ةنجلا لخدي تاحلاصلا لمعي مل نإو نمؤملا نأ يئاني الف «نيقباسلا عم يأ :هتمحر يف مهبر مهلخديف

 ناميإلا ىلع تام نم جرخي حلاصلا لمعلاب دييقتلا نإ :لاقي الف «ةعافشلا دعب وأ باسحلا دعب امإ لب «نيقباسلا

 (يواصلا ةيشاح) .اح اص لمعي ملو



 ةيثاجلا ةروس ما نورشعلاو سماخلا ءرجلا

 نكت َرَلَقُأ :مهل لاقيف اَوُرَفَك نين ( اّمَأَو .رهاظلا نّيبلا +7 ُنيِبُمْلَآ ُروَفْلا وه َكِلاَذ هتنج

 َليِق اَذِإَو ؟نيرفاك :) َنيِمِرح امْوَق ٌمدُكَو مترثكت ٌمْربكَسَف ريِيَلَع َلْيُت نآرقلا ىتَياَ
 ايف كشَبَيَر الل و ووو ثعبلاب ِهَّللآ َدَعَو نإ رافكلا اهيأ مكل

 انظ نظن الإ نحن نإ :هلصأ :دربملا لاق الد اَّلِإ عَن ام نإ ُهَعاَّسلآ ام ىرَدَت ام مَ
 يف أوليع ام َتاَعْيَس ةرخآلا ف جل رهظ اَدَبَو .ةين ةيتآ اهنأ ( يفتش مب نحاامو

 َليِقَو .باذعلا يأ 29 تروُئرَبتَسي هب ارث هي لزن َقاَحَو اهؤازج يأ ءايندلا

 هئاقلل لمعلا متكرت يأ دم كي ءآَقِل رف امك راغلا يف مككر تن دسك ميل
 نم اهريغ نود اهيف لوحخدلاب فصوتو ءاهيف قئالخلا رقتست يلا ةمحرلا رثأ ةنحلا نأل ؛صاخلاب ماعلا رسف امنإ :هتنج
 .عئاش "امأ" دعب اصوصحخ لوقلا فذح :لاقيف (يواصلا ةيشاح) .ةمحرلا راثآ

 افطع بصنلاو «هربخ "اهيف بير ال" ةلمجو «ءادتبالا ىلع عفرلاف «ناتيعبس ناتءارق امهف يأ :بصنلاو عفرلاب
 ءأدتبم هنأ ىلع اهعفرب نوقابلاو "هللا دعو" ىلع افطع بصنلاب ةزمح أرق يأ :بصنلاو عفرلاب ."نإ" مسا ىلع

 .اهربخن "هيف بير ال" :هلوق وهو ةيفنملا ةلمحلا نم اهدعب امو

 عقي نأ زوجي ال ادكؤم عقو يذلا ردصملا نأل ؛ليوأت نم اهيف دب ال ةيآلا هذه نأ ىلإ هب راشأ :خلإ دربملا لاق

 دقو «تبرض الإ تبرض ام :لاقي نأ ةلزنمب هنوكل ؛هيف ةدئافلا مدعل ؛ابرض الإ تبرض ام :لاقي الف ءاغرفم ءانثتسا

 ؛انظ الإ تننظ ام :لاقي الف «قلطملا لوعفملا الإ تالومعملا عيمج نم هدعب امل لماعلا غيرفت زوجي هنأ وحنلا يف ررقت

 نأ ةيآلا ليوأت يف ركذ فنصملاف ءامهيدروم رياغت نيح روصتي امنإ رصحلاو «نظلا وهو تابثإلاو يفنلا دروم داحتال
 ءانظ نظي هنوك تابثإلا درومو «يفنلا دروم اذهف «لاعفألا نم لعف ىلع ملكتملا نوك وهو ,فوذحم يفنلا دروم
 فادع ام يفنو ء.مهسفنأل نظلا تابثإ رصحلا لولدمف «ريدقتلا يف ةمدقتم يهف اظفل ةرخأتم تناك نإو "الإ" ةملكف

 :هلوقب دكأ كلذلو «نيقيلا يفن يف ةغلابملل ؛اقلطم نظلا ادع ام ىفن هنكل ,هيفن دوصقملاو «نيقيلا هادع ام ةلمج نمو

 .فاضملا فذحب تائيسلا ءازج روهظ دارملا عي :اهؤازج يأ (لمجلا ةيشاح) ."نينقيتسم. نحن امو"

 ةفاضإك مويلا ىلإ ءاقللا ةفاضإو «ةعاطلا يهو مكموي ءاقل ةدع متكرت امك باذعلا يف مككرتن يأ :مكاسدن

 .هئازج ءاقلو ءاذه مكموي يف ىلاعت هللا ءاقل متيسن ئا 6 ابين «رامَتلاَو يللا ب لبو :هلوق يف ركملا

 ؛نايسنلا نع ببسم كرتلا نأل ؛ازاحم كرتلا نايسنلا نم دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :رانلا يف مككرتن (كرادملا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هيلع نايسنلا ةقيقح ةلاحتسال ؛ببسملا مساب ببسلا يمسف ؛هكرت ائيش يسن نم نإف



 فاقحألا ةروس م نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 هللا ٍتنَياَع مت ةَرَحخأ ذحتأ ناب مُكِلَذ .اهنم نيعنام مو 00 هورتاقلا كرا

 َنوُجَرمال َمْويلآَف باسح الو ثعب ال :متلق ىح ايدل ةؤيحَلارعَو اره نآرقل
 مهنم بلطي ال يأ 42 29 َتروُبَتْعَتَسُي خه اَلَو رانلا نم ايم 0 ءانبلاب

 ىلع ليمجلاب فصولا ُدَيَحْآ هّلِيَف .ذئكموي عفنت ال األ ؛ةعاطلاو ةبوتلاب مهر اوضري نأ

 ءركذ ام قلاخ عر َنيَِعْلا بنر ضزألا ِبَرَو ٍتَورمَسلَا ْبَر نيبذكملا يف هدعو ءافو

 ىف ةمظعلا م ءايربكلا ُهَلَو ب بر"و «هعاونأ فالتخال ؛عمجو هللا "اونا: ام ملاعلاو

 مدع متو ميل طيزعلا وهو امهيف ةنئاك يأ «لاح ٍضْرَأْلاَو ِتاَوَمَّسلَ

 َرَبَصاَمك ٌريصافإ الإو « ؟هّللا ٍدْنِع ْنِم َناَك نإ مث ار نق» الإ ةيكم فاقحألا ةروس

 وأ عبرأ يهو ,تايآ ثالثلا 4؟ِهْيدِلاَوي ناَسْنألا اَنيِصَوَوإ» الإو «#ٍلُسُرلا نم مْرَعْلا اولوأ

 ةيآ نوثالثو سمخ
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 10 © مح

 .هللا تايآب مكئازهتسا ببسب يأ ءاوزه هللا تايآ متذختا مكنأ ببسب يأ "مكنأب" :ميظعلا باذعلا يأ :مكلذ

 ةبتر نع نوطقاس مهنأ ىلإ ةراشإلا هتتكنو «ةبيغلل باطخلا نم تافتلا هيف :نوجرخي ال مويلاف (لمجلا ةيشاح)

 ةدايز هل رم دقو «بلطلل نيسلاو ءاضرلا مضلاب ىبتعلا :نوبتعتسي مه الو (يواصلا ةيشاح) .مهناوحل ؛باطخلا

 امك «ءايربكلا نم يأ :لاح ."هللا" نم لدب ةثالثلا عضاوملا يف "بر" يأ :لدب "بر"و (نيلامكلا ريسفت) .نايب

 هيف تناك «نميلاب داو فاقحألا نأ حراشلا نم ٍتأيس :فاقحألا ةروس (لمجلا ةيشاح) .ريرقتلا يف هل راشأ

 (لمجلا ةيشاح) .لمرلا نم لتلا وهو :فقح عمج فاقحأ نأ :هريغ نم يتأيسو داع لزانم

 امأو ,ةنيدملاب الإ نآرقلاب قيدصتلا هنم رهظي مل ذإ ؛مالس نب هللا دبع دهاشلا نأ ىلع ءانب يأ :حلإ متيأرأ لق الإ

 "وح 30000 :عبرأ يهو (يواصلا ةيشاح) .ةيندم نوكت الف التل ىسوم هب دارملا نأ ىلع

 (يواصلا ةيشاح) .ال وأ ةلقتسم ةيآ دعت



 فاقحألا ةروس ضف نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 و ميكتلا هكلم يف زيِرَعْلا هربحخ هللا َنِم أدتبم .نآرقلا بّتكْلا ليز .هب هدارك. ملعأ هللا

 انتردق ىلع لديل ٍقَحْلآَ اقلح لإ آَمُهَنيِب امو َضَرَألَاَو 0 انَقَلَح ام .هعنص يف

 نم هب اوفوخ أوُرذنَأ آَمَع اوُرَُك َنيِذّلاَو ةمايقلا موي امهئانف ىلإ يسن لجأ انتينادحوو

 0 يأهل هللا نوُد نم نودبعت َوُعَدَت ام ينوربخأ مُكَيَءَرَأ لق () َنوُصرْعُم باذعلا
 خم "م نايب ضر َنِ ناث لوعفم ْأوَقَلَخ اَذاَم ديكأت «ينوربخأ ىنوُثأ لوأ لوعفم

 لزنم تكي ِنوُيَنَأ راكنإلا ةزمه نيعمب 'مأ'و هللا عم 5 قلخ ىف ةكراشم كرش

 لا 2 مو هع هان لج هان عاف هن وو ه6 5 ل ةيقب ََرْثَأ وأ نآرقلا | اَذَه ٍلَبَق نم

 .ىلاعت هلل هباشتملا ملع ضيوفت يف فلسلا ةقيرط وهو «ملسألا وه لوقلا اذه نأ ةرم ريغ مدقت :ملعأ هللا

 .رافكلا لاق امك «نيج نم الو رشب نم هلقني ملو هسفن نم هعرتخي مل يأ :هللا نم (يواصلا ةيشاح)
 (لمجلا ةيشاح) .ةسبالملل ءابلاو ,"اقلحخ" :هلوقب هل راشأ ,فوذحم ردصمل ةفص :قحلاب الإ (يواصلا ةيشاح)

 هسفن لحألا نأل ؛ىمسم لجأ ريدقتب الإو يأ هفاضم فذح ىلع مالكلاو «"قحلا" ىلع فطع :ىمسم لجأو
 (يواصلا ةيشاح) .ملاعلا مدقب نيلئاقلا ةفسالفلا ىلع در هيفو «قلخلا نع رخأتم

 يأ "نوضرعم" :هلوق .هيلإ هئاهتنا نم قولخم لكل دب ال يذلا مويلا كلذ لوه نم هورذنأ امع يأ :اورذنأ امع

 (كرادملا ريسفت) .مويلا كلذ مهراذنإ نع يأ «ةيردصم "ام" نوكت نأ زوجيو «هل دادعتسالاب نومتهي الو هب نونمؤي ال

 يناثلا لوعفملا نوكي اذه ىلعو «نوربحخأ نعم. اممنأل ؛امل اديكوت نوكت نأ :امهدحأ ,نيهجو تلمتحا :ئبورأ

 نأ :يناثلا هجولاو ."نوعدت ام" :هلوق وه لوألا لوعفملاو «ماهفتسا هنأل ؛"اوقلح اذ ام" :هلوق ةلمج "كا

 :ءكلذك "ينورأ"و ءايناث بلطي "متيأرأ" نأل ؛عزانتلا باب نم ةلأسملا نوكت اذه ىلعو ءامل ةدكؤم نوكت ال

 يف ةيطع نبا زوجو .لوألا نم فذحلاو يناثلا لامعإ نم ةلأسملا نوكتو ءهيف عزانتملا وه "اوقلخ اذام" :هلوقو

 "نوعدت ام" لعجو ءالوعفم يضتقي ال ماهفتسالاو ءلاؤسلل عوضوم ظفل "متيأرأ"و :لاق ثيح «ىدعتي ال نأ 'متيأرأ"

 :هلوق يف كلذب لاق دقو ءشفحخألا يأر اذهو :تلق «نودبعت هانعم "نوعدت"و :لاقو «خيبوتلا هانعم اماهفتسا

 (لمجلا ةيشاح) .كلذ ىضم دقو (77:فهكلا) ه(ِةَرْحَّصلا ىَلِإ اَنْيَوَأ ذِإ َتِيَأَرَأ لاق#
 ليلدلا يفن ىلإ ةراشإلا دعب لوقنملا ليلدلا يفن ىلإ ةراشإلاو ؛«تيكبتلل رمألاو «لوقملا ةلمج نم اذه :ئوتيا

 يأ محل نم ةراثأ ىلع ةقانلا تنمس :مهلوق نم «ةلالضلاو ةياوغلاك ردصم وه :ةراثأ وأ (لمجلا ةيشاح) .لوقعملا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةمالعلا :ليقو «ةياورلا اهانعم :ليقو «هنم ةيقب ىلع



 فاقحألا ةروس ضخ نورشعلاو سداسلا ءرجا

 منك نإ هللا ىلإ مكبّرقت امنأ مانصألا ةدابع يف مكاوعد ةحصب نيلوألا نع رثؤي

 أوُعَدَينّمِم ٌُلَصَأ دحأ ال يأ ؛يفنلا نيعمب ماهفتسا ْنَمَو .مكاوعد يف ت9 َتيِقِدَص
 ,مانصألا مهو ِةَّسّيِقْلا ِمْوَي لإ ذأ بجسمي ل نم هريغ يأ هّللأ نود نِم دبعي

 مهفأل هج َنوُنِْفَع مقدابع ٌرِهِبآَعُد نع ّمُهَو ادبأ هنولأسي ءيش ىلإ مهيدباع نوبيحي ال

 كو ءآَدَعَأ مهيدباعل مَ مانصألا يأ أوُناك ْنساَتلآ َرِشُح اَذِإَو .نولقعي ال دامج
 َُسَياَم ةكم لهأ يأ َمِيَلَع تت اَذِإَو .نيدحاح () َنيرفك مهيدباع ةدابعب َِسَداَبِع

 اذنه َمهَءاَج جام نآرقلا يأَقَحِلِل مهنم أوُرَفك َنيِذَّلا لاق لاح «تارهاظٍ تب نآرقلا

 ؟نآرقلا يأ 6 َنوُلوقَي راكنإلا ةزمهو "لب" ىنعمب مأ .رهاظ نيب 2) نيم ٌرَحس
 ا + هاله ميال له تروا 6 اضيق تليق ورزوأ 5-0

 .هححصو مكاحلا هاور ؛طخلا وه :رثألا يف لاق هنأ ىذ سابع نبا نعو ؛مهنع لقني يأ :رثؤي

 ةلومعم يهو ءاهتلص اهدعب امو لوصوم مسا وأ ءاهدعب ةلمجلاب ةفوصوم ةركن "نم" :بيجتسي ال نم
 ايندلا يف هعفني الو هبيحي ال يذلا ءيشلا وأ «هبيجي ال ائيش دبعي صخش نم لضأ دحأ ال :نيعملو «"وعدي"ل

 ايندلا يف ةباجتسالا مدع نع ةيانك وهو ءايغملا يف ةلخخاد ةياغلا :ةمايقلا موي ىلإ (يواصلا ةيشاح) .ةرخآلاو
 سيل هنأ عم «ةباجتسالا عقت اهدعب نأ امب اهلبق ام ءاهتنا ىلع ةلادلا ةياغلا رهاظو (يواصلا ةيشاحر .ةرخآلاو
 .(078:ص) «َنيّدلا مْوَي ىَلِإ يتْعَل َكِيَلَع نوط :ىلاعت هلوقك «ديبأتلا اهب دارملا نأب باجي نأ نكميو ءكلذك

 مهو" :هلوق يف ءالقعلا ريمضبو "بيجتسي ال نم" :هلوق يف "نم"ب مهنع ربع امنإو :مانصألا مهو (لمجلا ةيشاح)
 دنسأ دقف اضيأو «مهعم ةاراجملا ليبس ىلع مالكلاف «ةوابغو الهج زييمتلاب افوفصي اوناك اهيدباع نأل ؛كلذو "لإ

 (يحركلا ريسفت) .ةلفغلاو ةباجتسالا نم ملعلا يلوأل دنسي ام اهيلإ

 دعب اوعمج يأ :لإ رشح اذإو (يواصلا ةيشاح) .مهفلا مدع ةلفغلا نم دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :نولقعي ال

 َناَيِإ نك اَم ْمَهْواَكَرْش لاقوؤ» :ىلاعت هلوق ريظن اذهو «نيركنم يأ "نيدحاح" :هلوق «روبقلا نم مهجارحإ
 نمضتملا يخيبوتلا راكنإلل ةزمحلا نم "مأ" يف ام يأ :ىنعمب "مأ" (يواصلا ةيشاح) .(18:سنوي) 4َنوُدُبْعَت
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .نآرقلا ىرتفأ نولوقيأ لب يأ ءبجعتلل



 فاقحألا ةروس عل اا ٠ نورشعلاو سداسلا ءرزجلا

 دص 5

 نآرقلا ف نولوقت هيف ٌنوضيِفَن اب ٌمَلَعَأَّوه هللا يبدع اذإ نبع هعفد ىلع نوردقت ال يأ
 "نإ" ةحكسلا لو

 مكلحاعي ملف هب 2: ٌميِحَّرلأ بات نق وتفلا وهو و ل ادم ىلاعت هب ئفك

 ريثك يلبق يلثم قبس دق ءلسرم لّوأ يأ ٍِلُسّرلَآ َنِّم اعيدب ًعّدِب تنك ام لق .ةبوقعلاب

 مأ يدلب نم جرخأأ «ايندلا يف مكب اَلَو ب ُلَعَفُي اَم ىرَدُأ آَمَو ؟ينوبذكت فيكف ؛

 ؟مكلبق نيبذكملاك مكب فسخي مأ ؟ةراجحلاب نومرت وأ «يلبق ءايبنألاب لعف امك ؟لتقأ

 (نايبلا حور) .هنعطو نآرقلا حدق يف نوضوخت يأ ءاوعرشو هيف اوضاخ اذإ ثيدحلا يف اوضافأ :لاقي :نوضيفت

 (نيلامكلا ريسفت) .عافدنالا :ةغللا يف ةضافإلاو ءانهه هب دارملا ئعملل نايب :نولوقت

 عدبلا نوكي نأ ىلع اذهو «ءاقبلا وبأ هلاق ءعدب اذ :هريدقت فاضم فذح ىلع هنأ :اهدحأ ,ناهجو هيف :اعدب

 وهو «لثم هل ري مل ام عيدبلاو عدبلاو ءفيفخلاو فخلاك عيدب نعم. «لعف ىلع ةفص هسفنب عدبلا نأ :يناثلاو .اردصم

 تنك ام يأ «ةعدب عمج -لادلا حتفب- اعدب :ةلبع يبأ نباو ةويح وبأو ةمركع أرقو «عارتحالا وهو عادتبالا نم

 (لمجلا ةيشاح) .رذحك فصو وهو -لادلا رسكو ءابلا حتفب- اعدب :دهاحمو اضيأ ةويح وبأ أرقو «عدب اذ

 دسم ةداس يهف «لمعلا نع "يردأ"ل ةقلعم يهو ءاهربخ اهدعب ةلمجلاو ءأدتبم ةيماهفتسا "ام" :لإ ام يردأ امو

 ؟انب الو هب لعفي ام يردي ال ايبن عبتن فيك :اولاقو نوقفانملاو نوكرشملا حرف ةيآلا هذه تلزن املو .اهيلوعفم

 «ةيآلا هذه تحسنف «هب هلعفي ام هثعب يذلا هربخأل .هسفن ءاقلت نم هلوقي يذلا عدتبا هنأ الولو ءانيلع هل لضف ال هنأو

 تلاقف «ةيآلا (؟:حتفلا) كرَحَأَت امو كبئذ نم ةدقتاام هلال َرفْعَيلإ» :ىلاعت هلوق لوزنب رافكلا فنأ هللا مغرأو

 َنيِنمْؤُمْلا لحْدُيلإ» :تلزنف ءانب لعاف وه ام انرعش تيلف ءكب لعفي ام كل هللا نيب دقل ءهللا لوسر اي كل ائينه :ةباحصلا

 «اريبك الضف هللا َنم ْمُهَل نأب نينمؤملا رشبو#» :تلزنو «ةيآلا (6: :حتفلا) ُراَهْنألا اهتْحت نم يرخت تاّنَج تاَنمْؤُملاَو

 نم ٌدُلُي جرح امف الإو «نيرفاكلاو نينمؤملاو يبنلا لآم نابي لبق مالسإلا لئاوأ يف تلزن ةيآلا هذهف «(47/:بازحألا)

 (يواصلا ةيشاح) .اليصفتو الامجإ ةرخآلاو ايندلا يف نيرفاكلاو نينمؤمللو هل لصحي ام نآرقلا يف هللا هملعأ يح ايندلا

 ىلع نيرادلا يف مكب الو يب لعفي ام يردأ امو يأ «ةلصفلا ةياردلا يه يفنملا نوكي نأ زوجي :خإ جرخأأ

 ىلإ راربألا ريصم نإو «نوبلاغلا مه هللا دنج نإف ؛امولعم لامجإلا ناك نإو «بيغلاب يل ملع ال ذإ ؛ليصفتلا

 ةمصعلا هدعوو «ةرجهملاب هرمأف ءمهرمأو هرمأ ةبقاع هيلإ هيحوب هللا هفرع اضيأو «ميحجلا ىلإ رافكلا ريصمو «ميعنلا

 يور دقو « :مهلصأتسيو هئادعأ ىلع طلسيو ءاهلك نايدألا ىلع هنيد رهظي هنأ ربخأو ,داهجلاب هرمأو «سانلا نم

 يحو هنأ اوبسحف «هباحصأ ربخأف ءرجشو لخن تاذ ضرأ ىلإ رحاهي هنأ :مانملا يف ىأر هني يبلا نأ يبلكلا نع

 (نايبلا حور) .اورشبتساف هيلإ يحوأ



 فاقحألا ةروس مس نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 هيذت الإ أتأ آمَو ائيش يدنع نم عدتبأ الو «نآرقلا يأ َكِإ نسوي ام الإ أ ام ّنِإ

 هللا دنع نِم نآرقلا يأ َناَك نإ مكلاح اذام ينوربخأ َرْشَيَ َرَأ لق .راذنإلا ني نيب (ج) نيم

 يأ هلم ْلَع مالس نب هللا دبع وه ليس نبني ٌدِهاَس َدَسَو ةيلاح ةلمج ب مفك
 امب طرشلا باوحو .نامبإلا نع رك ٌمرْيَكَتَساَو دهاشلا َنَماَنَف هللا دنع نم هنأ هيلع

 يذلا لاقَو ( َنيِلَّظلَ َمَوَقْلا قى - هل َهّنلآ تبِإ هيلع لد ؟نيملاظ متسلأ :هيلع فطع

 يأ اوُدَتَهَيمَلْذِإَو ٠ هيل اًنوُقَبَس ام اريح ناكيإلا َناَكَوَل مهقح قا وثنا# نيفلل ود لا اس 2س

 ءهِلَبَق نِمَو (2) ٌميِدَق بذك كك ْفِإ نآرقلا يأآَدَه َنوُلوُقَيَسَف نآرقلاب يأ يب نولئاقلا

 اهالوعفم "متيأرأ لق" :"نيمسلا" يفو .امهيلع ةلالدلل ؛نافوذحم "متيأرأ" يلوعفم نأ ىلإ اذهبي راشأ :خلا يوربخأ

 «متملظ دقف :هريدقت «فوذحم اضيأ طرشلا باوحو ؟نيملاظ متسلأ اذك ناك نإ مكلاح متيأرأ :هريدقت ءنافوذحم

 مالس نب هللا دبع نع يذمرتلا هجرخأ :مالس نب هللا دبع وه (لمجلا ةيشاح) .ايضام طرشلا لعفب ىتأ اذهو
 هحرخأ اذك ؛ةيكم ةروسلا نوك نم ةانثتسم ةيآلا هذهو «هيبأ نع ديعس نب رماع نع ناخيشلا هحرخأو .هسفن

 ىلع نوكيف ءدهاش دهشيو دارملا نأب لوؤي دقو ء«ةروسلا لوأ يف فنصملا هركذو «نيريس نبا نع رذنملا نبا

 (نيلامكلا ريسفت) .(4:فارعألا) 4 ٍِفاَرْعَأْلا ُباَحْصَأ ىَداَنَو :ةقيرط

 ناك نإ :هلوق نعي :طرشلا (نيلامكلا ريسفت) .هللا دنع نم هنأ نآرقلا ىلع دهش يأ ؛ةلص "لثم" نأ ىلإ ريشي :هيلع يأ

 يرشخمزلا هركذ ام درو ؛متملظ دقف :ردق نم مهنمو «يرشخمزلا هلاق اذك :نيملاظ متسلأ (نيلامكلا ريسفت) .هللا دنع نم

 رافك مالك وهو «مهلحأل يأ :اونمآ نيذلل (نيلامكلا ريسفت) .ءافلا اهتمزل ءاباوج تعقو اذإ ةيماهفتسالا ةلمجلا نأب
 (كرادملا ريسفت) .ّيأو دوعسم نباو بيهصو رامع لثم ءارقفلا نونعي «طاقسلا ادمحم عبتي نم ةماع نإ :اولاق ,ةكم

 .نونموملا ءالوه هيلإ انقبس ام ءاريخ نيذلا اذه ناك ول يأ :اريخ ناك ول

 "ذإ"و «لابقتسالل هنإف ؛!"نولوقيسف" :هلوقل ال مهدانغ رهظ :لثم فوذحمل فرظ هنإ :يرشخمزلا لاق :هب اودتهي مل ذإو

 اميف لمعلا نع عنمي الف ءافلا امأو «ديكأتلا درحم نيسلاو «رارمتسالل عراضملا نأب هل افرظ لعج نم ههجوو ؛يضملل

 (نيلامكلا ريسفت) .فرظلل لماعلا :لقي مل ثيح فنصملا دنع يضرملا وه ريخألاو «يضرلا هيلع صن ءاهلبق

 ."ميدق كفإ اذه" :مهوقل در وهو «ةفنأتسم وأ ةيلاح ةلمحلاو ءرخؤم أدتبم "باتك"و ءمدقم ربخ :لإ هلبق نمو

 قدصم نآرقلا نإف ؛همكح ىلإ متعجرو «ىسوم باتك متملس مكنوك عم اهيدق اكفإ هنوك حصي ال :ىعملاو

 (يواصلا ةيشاح) .نيرخأتملاو ,مهريغو لسرلا نم نيمدقتملا صصق هيفو «هريغو ىسوم باتكل



 فاقحألا ةروس م نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ةارقلا: يأ ادنهو نالاخ للا اروتلا فا مزن كك نارقلا يا
 ربخلا يف ريمضلا نم :

 اوفلط نيذأأ ردي "قدصم'" ْق ريمضلا نم لاح نيب ر2اناسل هلبق بتكللق 0 َى

 2 |ولاق َنيِذلا نإ ل

 هيف نيدادخ ع (2) تروح مه اَلَو ْرِهيَلَع ٌفَوَح الق ةعاطلا ىلع
 ١ ولاا ةمايقلا موي يف

 ١ ل استلام

 "اناسحإ" بصنف ءامهيلإ نسحي نأ هانرمأ يأ اناسحإ :ةءارق قو اًببَسحإ ِهْيَدِلاَوي نإ

 ةقشم ىلع يأ 1 منك لا انسح" هلثمو ءرّدقملا هلعفب ردصملا ىلع
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 نأ ىلإ ةراشإ "مث"ب ىتأو «لمعلاو ملعلا يه ةماقتسالا "اوماقتسا مث" :هلوقو ,مّبر اودحو يأ :هللا انبر اولاق

 لوصح دارملا سيلف «ةماقتسالا ىلع رارمتسالا ىلع ةلالدللو ءديحوتلا دعب نوكي امنإ لمعلاو ملعلا رابتعا
 ةياف ال ام ىلإ توملا روضح تقو نم :مهيلع فوخ الف (يواصلا ةيشاح) .تافلاخملل عجري مث ةدم ةماقتسالا

 (يواصلا ةيشاح) .رانلاو فقوملا لوهو «ربقلا باذعو «نيكلملا لاؤسو «تاناتفلا نم نونمأيف هل

 هيلع هللا ثح ؛-ثيدحلا هب درو امك- امهطخس يف هطخسو نيدلاولا ءاضر يف هللا ءاضر ناك امل :خ! انيصوو

 زك ىلاعت هللا قش دعب ايولظم نيدلاولا“ قت ناك امل :يواضلا لاقو (لمجلا ةيشاحو -"..: انيصوو" :هلوقب

 ؛رانلا لهأو ةنجلا لهأ تافص ركذ بقع نيدلاولاب ةيصولا ركذ ةبسانمو .ىلاعت هقوقحب قلعتي ام رثإ امه ةيصولا

 .رانلا لهأب اقحلم نوكيف امهقعي دقو «ةنحلا لهأب اقحلم نوكيف امهربي دقف «هيوبأ عم هلاح فلتخي ناسنإلا نأل

 (نيلامكلا ريسفت) .رماع نباو ريثك نباو عفانو ورمع يأل :ةءارق يفو

 لامج وهو ءدحاو نيعمب ناسحإلاو نسحلاو «ءشوشملا رشنلاو فللا ىلع نيتءارقلا بارعإل نايب :خلإ بصنف

 رصتقاو «ةروكذملا ةيصولل ليلعت :همأ هتلمح (يواصلا ةيشاح) .العفو الوق امهرقويو امهمظعي نأب لعفلاو لوقلا
 يأ- اذهو :"يواضيبلا" يفو (بيطخلا ريسفت) .ربلا اثلث ال ناك كلذلو ؛مظعأ اهقح نأل ؛مألا ىلع ليلعتلا ف

 (لمجلا ةيشاح) .امي ةيصوتلا يف ةغلابم ؛دلولا ةيبرت يف مألا هدباكت امل نايب - "خلإ همأ هتلمح" :هلوق

 حوتفملاو ءمسا مومضملا :ليقو «ناتغل امهو «نيقابلل اهمضبو ءورمع يبأو ريثك نباو عفانل فاكلا حتفب :اهرك
 «لاحلا ىلع هباصتنا :هريغ لاقو «ضفاخلا عزنب بوصنم هنأ ىلإ ريشي :ي :خلإ ةقشم ىلع (نيلامكلا ريسفت) .ردصم

 (نيلامكلا ريسفت) ا ا ل



 فاقحألا ةروس نرخ نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 ر يقااو لمع ةّدم لقأ رهشأ ةتس اربع َنوُدَلَت عاضرلا نم رُمُلَصِفَو لمَ
 ةلمح ةياغ َْتَح يقابلا هتعضرأ ةعست وأ ةتس هب تلمح نإ :ليقو ,عاضرلا ةذم

 ثالث هلقأ ءهيأرو هلقعو هتوق لامك وه ءهَّدْشَأ َعَلب اَذإ تح شاعو يأ «ةرّدقم

 يف لزن هرخآ ىلِإَبَر َلاَق ّدشألا رثكأ وهو ءاهمامت يأ ٌةَنَس َنيِعَبِرأ َعَلَبِو ةنس نوثالثو

 نمآ مث هب نمآ ٌقْقُك يبلا ثعبم نم نيتنس دعب ةنس نيعبرأ غلب امل قيدصلا ركب يبأ
2 

 ل ا نمحرلا دبع نباو ا

 أو ئقفوو

 ةعست قتعأف ُهدَضَرَت اًَحِلَص لمعأ َنأَو ديحوتلا يهو َىَدِلَو َنلَعَو َنلَع اهب َتَمَعَت تأ ل
 9 ند م لا 7 3 ٠ 2 : ىو 2 َء ب 5-0000 0 8 ٠

 نم قو َكَيَلإ تب نإ نونموم مهلكف َيَيَرد ىف ىل حِلَصأَو هللا يف نوبذعي نينمؤملا نم
 تنم ا زل يل سرس ع - : 1 - : عا 0 1 7 1

 ص َمِبَنَع ُلََقَتَت َنيِذْلا هريغو ركب وبأ لوقلا اذه اولئاق يأ كِبتَلوُأ (ج) َنيِهَْسُمْلا

 ءارهش نيثالث يف هلاصفو هلمح ناكف ىو قيدصلا ركب يأ يف تلزن ةيآلا نأ يور :"يبطرقلا" يف :خلإ هلمحو

 نوثالث هلاصف ةدمو هلمح ةدمو يأ ,فذح مالكلا يفو .ارهش نيرشعو ىدحإ هتعضرأو «رهشأ ةعست همأ هتلمح

 (لمجلا ةيشاح) .نيعملا ريغتو «ةيفرظلا ىلع "نيثالث" بصنل رامضإلا اذه الولو ءارهش
 نيلوح تناك اذإ عاضرلا ةدم نأل ؛رهشأ ةتس لمحلا ةدم لقأ نأ ىلع ليلد هيفو :"كرادملا" يف :خلإ رهشأ ةتس

 يفو .ان#ب دمحمو فسوي وبأ لاق هبو ءرهشأ ةتس لمحلل تيقب (777:ةرقبلا) «نّيَلِماَك نْيَلْوَح) :ىلاعت هلوقل

 ةلدألا ليصفتو «نيمامإلا دنع ناتنسو يشم ةفينح يبأ دنع ارهش نوثالث :عاضرلا ةدم ةقئفلا فو :"نايبلا حور"

 (نايبلا حور) .فاضملا فذحب ؛هدشأ تقو غلب اذإ تح يأ :هدشأ .هقفلا بتك يف

 كلذ نكي ملو ءنامحرلا دبع هنبا مث هاوبأ نمآ مث هب 1 :ام# سابع نبا نع هيودرم نبا هجرخأ :خلإ يف لزن

 ,ةفاحق وبأ هتينكو «ورمع نب رماع نب نامثع هوبأ يأ :خلإ هاوبأ نمآ مث (نيلامكلا ريسفت) ."ةباحصلا نم دحأل

 عمتجي ملو د يبلا اوكردأ مهلكو ءدمحم همساو يأ "نامحرلا دبع هنباو" :هلوقو .رمع نب رخص تنب ريخلا مأ همأو

 هللا باحأف يأ :لإ ةعست قتعأف (يواصلا ةيشاح) .ئه ركب يبأ ةأرماو ركب يبأ ريغ ةباحصلا نم دحأل اذه

 :ةءارق يفو :مهنع لبقتن (لمجلا ةيشاح) .مهل نيبقاعملا رافكلا يديأ نم مهصلختساو مهادتفا يأ قتعأف «هئاعد

 ."زواجتنو" كلذكو «هب لوعفملا ىلع "نسحأ" بصنو «لعافلل اينبم نونلا حتفب ,مهنع لبقتن



 فاقحألا ةروس مام نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 0 يأ ,لاح يو وا أوُلِمَع ام نسح م ىنعمب مح

0 0 
7 

 هب ديرأ ,دارفإلاب ةءارق يو هي هيدلول لاق ضد 6-5 ِتاَنِمْوُمْلاَو 9

 رّجضتأ آَمُكَل ًاحبقو انقن يأ ,ردصم ىنعمب اهحتفو ءافلا رسكب ٍفَأ سدجلا
4 _ 
 0 نأ ماغدإلاب ةءارق يفو َيِناَدِعَتُأ امكنم 15

 نِم ممألا ُنوُرَقَلَآ ِتَلَح َدَقَو ربقلا نم جرخا ن

 رورخنلا ريمضلا نم يأ :لاح (يواصلا ةيشاح) .هباب ىلع سيل ليضفتلا مسا نأ ىلإ كلذب راشأ :نسح ىنعمب

 - اهدحأ ,هجوأ هيف «ةنجلا باحصأ يف" :هلوق :"نيمسلا ةرابع"و «(انخيشإ) « "مهنع لبقتي" :هلوق ف "نع"ب

 يف يأ هباحصأ يف ريمألا ئمركأ :كلوقك «ةنحلا باحصأ ةلمج يف نينئاك يأ «لاحلا لحم يف هنأ :-رهاظلا وهو

 (لمجلا ةيشاح) .ةنحلا باحصأ يف مه يأ ءرمضم أدتبم ربح اهنأ :ثلاثلاو ؛ "عم" نعم. "يف" نأ :يناثلاو ؛مهتلمج

 (يواصلا ةيشاح) .قدصلا دعو هللا مهدعو يأ .ردقملا هلعفب بوصنم ردصم :خلإ قدصلا دعو

 يبأ نبا ىورو ءامكذ ركب يبأ نب نامحرلا دبع يف تلزن امنأ :امُّد سابع نبا نع ريرج نبا ىور :سدجلا هب ديرأ

 يراخبلا حيحص يف امك ركب يبأ لآ يف اهوزن ةشئاع تفن نكل ءامّذ ركب يبأ نب هللا دبع يف :دهاجم نع متاح
 ماللا نإ مث «نامحرلا دبع يف اهلوزنب لتاقم مزجو :لاق ءرجح نبا خيشلا لاق اذك «لوبقلاب ىلوأو ادانسإ حصأ

 بجوي ال ببسلا صوصخف نامحرلا دبع يف هلوزن حص ول هنإف ؛هحو لك ىلع فنصملا هلاق امك سنجلل

 (نيلامكلا ريسفت) .ببسملا صوصحخ
 افأ فوي فأ ردصم وهو :كانه يحركلا هيلع بتكو ءردصم :ءارسإلا ةروس يف يطويسلا ةرابع :ردصم ىنعمب

 تالامتحا هيف لعجف ؛"خلإ رحضتأ" وه يذلا لعفلا مسا وأ ءرحضت ىلع لدي توص وه وأ ءاحبقو ابت نعم
 رحضتأ" :هلوقبو «"ردصم نعم." :هلوقب اهنم نينثال راشأ حراشلاو «لعف مساو توص مساو ردصم :ةثالث
 .لمأتيلف «كلذبو اذهبي رسفي نأ حصي :لاق هنأكف «لعف مسا هنأ ىلع ايناثو ءردصم هنأ ىلع الوأ هبنف «"امكنم

 .امهيذؤي مالك هب دارملا نكل (حارص) .ةهيركلا ةحئارلا :نعنلا :انتن يأ (لمجلا ةيشاح)

 هنأكف «لعف مسا وأ ءردصم ىععمب امإ "فأ" نأ ىلإ حراشلا راشأو (حارص) .قلقلاو مأسلا :رحضلا :رجضتأ

 ."لمجلا" نم اصخلم ,"نم" نيعم.ماللا نأ ىلإ هب ريشي "امكنم" :هلوقو «كلذب وأ اذهب رسفي نأ حصي :لاق

 (يواصلا ةيشاح) .ايندلا ءاضقنا لبق لصحلا اقدص ناك ول روبقلا نم جورخلا نأ هنم امعز يأ :خإ جرخت ملو



 فاقحألا ةروس مسو نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 يأ َكَلْيَو عج رت ل نإ :نالوقيو .هعوجرب ثوغلا هنالأسي َهّنلأ ناَثيغَتَسَي ايه

 ثعبلاب لوقلا يأ آَذَه ام ُلوقَيَف ٌّقَح ِهّللا َدَعَو نإ ثعبلاب َنِماَء تكله نعي ككاله

 باذعلاب ُلَوَقْلا ُمِهِيَلَع بجو ىَقَح يذلا كلت َكبِتَلوأ .مهييذاكأ م لوألا رملسَسأ الإ
 نم لكِلَو ©) َنيِرِسَح أوئاك مج فول مهلتق نِم َتَلَخ َدق رع ْف
 ف رفاكلا تاجردو «ةيلاع ةنجلا يف نمؤملا تاجردف تجرد رفاكلاو نمؤملا سنج

 يأ مُفوُملَو يصاعملا نم نورفاكلاو «تاعاطلا نم نونمؤلا يأ اوُمَع امي ةلفاس رانلا

 «نينمؤملل صقّنُي ائيش 9 َنوُمََظُي ال َمهَو اهءازج يأ مُهَلَمعَأ نونلاب ةءارق فو هلل

 ُمْبَهْذَأ :مهل لاقي مط فشكُت نأب ٍراَئلَأ ىلَع أوُرفك َنيِذَلاُضَرْعُي َمْوَيَو .رافكلل دازيو

 . مكتاذلب مكلاغتشاب ٌركْجَبّيَط ةيناثلا ليهستو امهيو «ةّدمو ةزمهبو «نيتزمهوو «ةزمهي

 :هلوق ؛هلوقل ماظعتسا وهو «كلوق نمو كنم هللاب ثايغلا نالوقي يأ "هللا ناثيغتسي" :هلوق ءهاوبأ يأ :امهو

 (كرادملا ريسفت) .كالحلا ةقيقح ال «ناعإلا ىلع ضيرحتلاو ثحلا هب دارملاو ءروبثلاب هيلع ءاعد "كليو"

 لوعفملا ىلع امإو «هبيوو هليوو هحيو :هلثمو «قاقتشالا نود عملا يق هل قالم لعفب ردصملا ىلع بوصنم :كليو

 لوقلاو ,نمآ كليو :نالوقي يأ ءردقم لوقل ةلومعم ةلمجلاف نيريدقتلا الك ىلعو ؛كليو هللا كمزلأ :ريدقتب هب
 ةيآلا هذه نأ :نسحلا نعو :نمآ كليو (لمجلا ةيشاح) .كلذ نيلئاق هللا ناثيغتسي يأ «لاحلا ىلع بصن لحم يف

 .همالسإ لبق هدد ركب يبأ نب نامحرلا دبع يف تلزن :ليقو .؛ثعبلاب بذكملا ؛هيدلاول قاعلا رفاكلا يف تلزن
 .هللا ناثيغتسي امهو اذكو «ةيلاح ةلمج :تلخ دق (كرادملا ريسفت)

 قلطأ ثيح عمست وأ «ميجلاب ال فاكلاب "تاكرد" اهلل لاقي رانلا لهأ بتارم نأل ؛بيلغت مالكلا يف :تاجرد

 ريثك نباو مصاعل ةيتحتلا ءايلاب :مهيفويلو (يواصلا ةيشاح) .ةيلفس وأ ةيولع ءاقلطم لزانملا دارأو تاحردلا

 لوقب بوصنم "موي" :ضرعي مويو (نيلامكلا ريسفت) .مهازاجو «تاحرد مهل ردقو يأ ,فوذحم هللعمو ؛عفانو

 ءابلق نوكيف «ضوحلا ىلع ةقانلا تضرع :لثم اذه يرشخمزلا لعجو ,مهضرع موي يف متبهذأ :مهل لاقي يأ ءردقم
 (لمجلا ةيشاح) .ضوحلا ىلإو ةقانلا ىلإ هتبسن حصت يببسن رمأ ضرعلا اضيأو «ةرورض بلقلا نأب خيشلا هّدرو

 ةدمو ةزمهيو ءرماع نبا نع ناوكذ نبال نيتققحم نيتزمهيو «ربخلا ىلع ماهفتسا ريغ نم رثكألل ةزممب :متبهذأ
 (نيلامكلا ريسفت) .دملا نودب ريثك نبال ةيناثلا ليهستو امو ماش



 فاقحألا ةروس : ل ل نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 متنك اَمب ناومملا يأ نوهلا باَذَع 0 مَوَيْلاَف اهب متعتُ َمْعَتْمَتْس او ايتذلا كنابح و

 اه نوبذعتو هب نوفر او قل ثقي ضزألا ىف نورك نورك
 ٍفاَقْحَأْلاِب مهفّوخ ءُهَمَوَق َرَّدنَأ لامتشا لدب هرخآ ىلإ ْذِإ كل دوه وه ٍداَع اَخَأرْكْذَآَو

 يأ َءوِفلَح َنِمَو ِهّيَدَي نيب 0 نِم لسرلا تيطعت ثلا عل َكَقَو مهلزانم هب «نميلاب داو

 لإ أوُدُبَعَت - 5 :لاق نأب يأ نأ مهماوقأ ىلإ هدعب نمو دوه لبق نم

 انَتْتِحَأ أولاَق 2 ١ ٍميِظَع موي باَذَع هللا ريغ متدبع نإ ةٌكَيَلَع فاَحأ َنِإ ير "تلح

 نإ اًتدابع ىلع باذعلا نم آَنُدِعَت امي انتَ اًتدابع نع انفرصتل اَنَتاَع ّنَع اَنَكْفَأَتِل

 ىم ملعي يذلا وه لآ َدنِع ُمِلِعْلا اَمْنِإ :دوه َلاَق .انيتأي هنأ يف 2 َنيِقِدَّصلآ َنِم تنك
 هزي رول اكو كو قلو وكلا هير ليل / 13 ل ار يفادعلا كأي

 0 ا .باذعلا مكلاجعتساب

 (يواصلا ةيشاح) .هدحو هللا فصو ءايربكلا نإف ؛قحلا ريغب الإ نوكي ال رابكتسالا نأل ؛فشاك فصو :خلإ قحلا ريغب
 موي ثداحلا ركذا :نأب هلَّوأ ةيفرظلاب ادبأ بصنلا اهلحم "ذإ" لاق نمو ."داع امعأ" :هلوق نم يأ :لامعشا لدب

 عفترم ليطتسم لمر وهو فقح عمج :فاقحألاب (نيلامكلا ريسفت) .هماقم فرظلا ميقأو «ثداحلا فذحف ءاذك

 (كرادملا ريسفت) .ةرهمو نامع نيب داو وه :ام سابع نبا نع .جوعا اذإ ءيشلا فقوقحا نم «ءانحنا هيف
 ميهاربإو حلاصك هدعب نيذلاو ,حونو سيردإو ثيشو مدآ :ةعبرأ هلبق نيذلاو ءبترم رشنو فل :خلإ لبق نم يأ

 (يواصلا ةيشاح) .ليئارسإ ئب رئاسو ءقاحسإو ليعامجإو

 (يواصلا ةيشاح) .ريوصتلل ةردقملا ءابلاو «ةليقثلا نم ةففخم وأ «:ةيردصم "نأ" نأ ىلإ كلذب راشأ :لاق نأب
 لاق" :هلوق :"يحركلا" يفو ."خلإ مكيتأي نم" :هلوقب هل راشأ امك «باذعلا نايتإ تقو ملع يأ :خإ ملعلا امغإ

 يفن ىلإ ةراشإ ركذ ام يفو .هب لجعتسأف هيف يل لحدم الو ,مكباذع تقوب يل ملع ال يأ "هللا دنع ملعلا امنإ

 هب ىلاعت هللا لالقتساو هيف ةيلخدم يفن نع ةيانك ؛رصقلا هيلع لدي ام ىلع ىلاعت هلل هتابثإو ؛هسفن نع ملعلا

 ؛يرشخمزلا هركذ ام ىلإ ةحاح الف "اندعت امم انتأف" :مهوقل اباوح "هللا دنع ملعلا امنإ" :هلوق ةقباطم رهظي اذهبو

 (لمجلا ةيشاح) .ءاعدلا باب دس ىلإ رجي هنإف



 فاقحألا ةروس ظ باساب نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 اوُلاَق مِهيِدَوُأ َليَفَتَسُم ءامسلا قفأ يف ضرع ًاباحس اًضراَع باذعلا وه ام يأ ُهرأَراَمَل

 حير باذعلا 0 ُماَجَعَتَسآ اَموَه َلَب :ىلاعت لاق ءانايإ رطمم يأ اَئرِطَمم ٌضِراَع اَذَه

 هتدارإب اهيررمأب هيلع ترم ءّنم لك كلعردت .مؤم 2 ملأ ُباَذَع ايف "ام" نم لدب

 مهلاومأو مهرابكو مهراغصو مهءاسنو مهاجر تكلهأف ءامب هكالهإ دارأ ءيش لك يأ

 ... أوُحَبَّصَأَف هعم نمآ نمو دوه يقبو «هتقزمو ضرألاو ءامسلا نيب كلذب تراط نأب

 هرسفي مهبم هنأ يرشخمزلا راتخاو «باذعلا وهو مدقت ام ىلإ عحري ريمضلا نأ ىلإ ريشي :باذعلا وه ام يأ

 "بر" باب يف هدعب ام هرسفي امهبم نوكي امنإ ريمضلا نأب هيلع بقعتو .لاح وأ زييمت امإ وهو ؛"اضراع" :هلوق
 #«ٍتاَواَمَس ّعْبَس َّنِهاَّرَسْفِط :ىلاعت هلوق يف هلثم ةرقبلا يف رمو «هريسفت نوفرعي ال ةاحنلا نأبو «"معن"و
 (نيلامكلا ريسفت) .قفألا ف ضرتعملا باحسلا :ضراعلا :"سوماقلا" يف .ءامسلا قفأ يف ضرع اباحس .(؟9:ةرقبلا)

 ."انرطمم" :هلوق يف اذكو «ةركنلل ةفص عقو اذلو ؛ةيظفل هيف ةفاضإلاو ءمهتيدوأ هحوتم يأ :مهتيدوأ لبقتسم

 (نيلامكلا ريسفت) ."انايإ رطمم يأ" :هلوقب فنصملا راشأ هيلإو

 :مهلوقل ادر دوه مالك نم نوكي نأ حصيو «ىلاعت همالك نم "خلإ وه لب" :هلوق نأ ىلإ كلذب راشأ :ىلاعت لاق

 :هلوق هيلع فطعيل اذه ردق :خلإ مهاجر تكلهأف (يواصلا ةيشاح) .ىلوألا وهو «"انرطمم ضراع اذه"

 «ةريظحلا يف نينمؤملاب لزتعا حيرلاب سحأ امل ادوه نأ يور .ردقملا اذه ىلع فوطعم وهف ,"خلإ اوحبصأف"

 ءلمرلا مهنع تفشك مث «مايأ ةينامثو لايل عبس اهتحت اوناكف «ةرفكلا ىلع فاقحألا تلامأف حيرلا تءاحو

 نم مهرايد نم اجراخ ناك ام اوأرف "”حيرلا تءاحو" :هلوقو (يواضيبلا ريسفت) .رحبلا يف مهتفذقف مهتلمتحاو

 تعلقف حيرلا تءاجف «مههاوبأ اوقلغأو مهقويب اولحدف «ضرألاو ءامسلا نيب حيرلا مهريطت «يشاوملاو لاحرلا

 . حيرلا هللا رمأ مث «نينأ مهل «مايأ ةينامثو لايل عبس لمرلا تحت اوناكف «لامرلا مهيلع تلامأو ؛مهتعرصأو باوبألا

 (لمجلا ةيشاح) .رحبلا يف مهتمرو مهتلمتحاف «لمرلا مهنع تفشكف
 نم ىلعو هسفن ىلع طخ حيرلاب سحأ امل اكتِلَع دوه نإ :ليقو :"نزاخلا" يثو .فالآ ةعبرأ اوناكو :دوه يقبو
 ,ةكلهم ةفصاع ةديدش هموق بيصت يلا حيرلاو «ةبيط ةدراب ةنيل مهي رمت حيرلا تناكف ءاطخ نينمؤملا نم هعم وه

 الإ ىرت ال ممدالب ترضح ول ثيحب اوراص يأ :اوحبصأف (لمجلا ةيشاح) .اكتلع دول ةميظع ةزجعم هذهو

 نم لكل اماع نوكي نأ زوجيو هريدقتلاو ضرفلا ىلع ُةقُو هل باطخلا نأ نعي (يواضيبلا ريسفت) .مهنكاسم
 ءراثآلا الإ اهنم قبت مل حيرلا نأل ؛مهنكاسم راثآ الإ ىرت ال :ئيعملاو :"نزاخلا" يفو (باهشلا) .باطخلل حلصي

 (لمجلا ةيشاحإ .ةلطعم نكاسملاو



 فاقحألا ةروس وسب م مب نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 َدَقَلَو .مهريغ (2) َنيِمرْجُمْلآ َمْوَقْلا ىرت مهانيزج امك َكِلاَذَك مبسم الإ ري ال
 انلَعَجَو لاملاو ةوقلا نم ِهيِف ةكم لهأ اي َمُكَتَكَم ةدئاز وأ ةيفان نإ يذلا يف آّميف ٌمُهَنَكَم

 مُجَدِفَأ الو َمُهُرَصِتأ لَو َحُهْعَمَم ْحَِبَع ٌىْغَأآَمَه ابولق ٌهَدِفَأَو اَرَصِتََو اعامسأ نيعك.اكْمَس َحُهَل

 ليلعتلا نعم تبرشأو "ىنغأ"ل ةلومعم ْذِإ ةدئاز "نم"و «ءانغإلا نم ًائيش يأ هس ني

 نأ تورو قب ارتاكات يرالرت ناقو ةنئلا ههحلا ىلا ودق
 َنَفّرَصَو طول موقو داعو دومثك اهلهأ يأ ىَرُهْلآ َنِّي رَلَوَح ام اَنكَّلهَأ َدَقَلَو .باذعلا

 مهنع باذعلا عفدب ٌمُهَرَصَن اله اََوَلَف (2) َنوُعِجَرَي َحُهّلَعَل تانيبلا ججحلا انررك ٍتّيآلا

 «مانصألا مهو هعم ةهاَ هللا ىلإ مه؟ ابرقتم َناَبْرَف هريغ يأ هلأ نوذ نِم ودع َنيِذَل

 . .. «ياثلا "انابرق"و مه يأ «لوصوملا ىلإ دوعي فوذحم ريمض لوألا "اوذختا" لوعفمو

 نوكت نأ حصيو ءمكانكم دقلو :ئعملا نوكيو «راركتلا لقثل اعفد ؛اهظفلب توي ملو ,"ام" ئيعمب يأ :ةيفان

 .اهوأ اهحضوأو «متيغبو متيغط هيف مكانكم نإ يذلا يف مهانكم دقلو :ريدقتلاو ,فوذحم اهباوحو ؛ةيطرش

 يأ (نيلامكلا ريسفت) .يفنملاب ال يفنلاب قلعتم هنأل ؛"نيغأ ام" ل فرظ لوقي نأ رهاظلا :"ىنغأ"ل ةلومعم ذإ

 :لاقي «تبلغ يأ "تبرشأو" :هلوقو (كرادملا ريسفت) .ليلعتلا ىرحم ىرجو «"نيغأ امف" :هلوقب بصن "ذإ"

 ."حارصلا" نم «هتطلاخ يأ هبح هبلق يف برشأو «هالع يأ ةرمح ضيبألا برشأ

 هتبرض :كلوق يف فرظلاو «ليلعتلا ىدؤم ءاوتسال ؛ليلعتلا ىرحب ىرج فرظ 'ذإ' :يرشخمزلا لاق :تبرشأو
 "ذإ" نأ الإ «هيف هتءاسإ دوحول هيف هتبرض امنإف ,هتءاسإ تقو يف هتبرض اذإ كنأل ؛ءاس اذإ هتبرضو «هتءاسإل

 نزو هنم ىتأتي ال امزال ناك نإو برقتلاو :ابرقتم (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ف فورظلا رئاس نود اتبلغ "ثيح"و
 "ةهلآ"و يناثلا "انابرق"و «ءلوصوملا ىلإ دوعي فوذحم ريمض لوألا "اوذختا" لوعفمو .ايدعتم ءابلاب راص هنكل «لوعفملا

 :هريغ هلاق ام رهاظلاو «ةهلآلا يأ ءءاعفش هللا ىلإ مهل ابرقتم هللا نود نم مهوذختا نيذلا مهرصن اله نعي «هنم لدب

 (نيلامكلا ريسفت) .هل لوعفم وأ «هيلع مدقم هنم لاح "انابرق"و "ةحلآ" يناثلا لوعفملا نإ

 وه ,فوذحم "اوذختا"ل لوألا لوعفملا نأ :اههجوأ ءهحوأ هيف "ةهلآ انابرق" :هلوق :"نيمسلا" ةرابع :خلإ "اوذختا" لوعفمو

 - مهوذختا نيذلا مهرصن الهف :ريدقتلاو ,ذاختالل ىاثلا لوعفملا وه "ةحلا"و ؛لاحلا ىلع بصن "انابرق'"و ءلوصوملا دئاع



 فاقحألا ةروس وس سو نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 ب . 0 ع رمد .: 3 أ مل ىلإ

 ةهلآ مانصألا مهذاختا يأ َكِلَذَو باذعلا لوزن دنع َمُهَتَع اوباغ أولَص َلَب هنم لدب "ةهلآ"و

 :ةلوصوم وأ ةيردصم "ام"و «نوبذكي د تروي أوُناك امَو مهذك َمُهُكَفِإ انابرق

 ؛نميلا نيبيصن نجح َنِحْلآ َنِم م ارفت كيل انلمأ آَئفَرَص ْذِإ نك ذو .هيف يأ .فودذحم دئاعلاو
 ل

 "رجفلا هباحصأب يلصي «لخن نطبب لني ناكو" «ةعست وأ ةعبس اوناكو «(ىونين نج وأ
 ةلخت نطبب باوصلاو

 لدب "ةملآ"و «ناث لوعفم "انابرق"و «هريدقت مدقت امك اضيأ فوذحم لوألا لوعفملا نأ :يناثلا .ةحلآ ممي ابرقتم -

 :تلق «يفوحلل خيشلا هازعو ؛هلجأ نم لوعفم "انابرق" نأ :ثلاثلا .ءاقبلا وبأو يقوحلاو ةيطع نبا احن هيلإو ءهنم

 (لمجلا ةيشاح) .مدقت امك ,فوذحم لوألاو «ناث لوعفم "ةلا"ف اذه ىلعو ءاضيأ ءاقبلا وبأ بهذ هيلإو

 لصوملاب ةيرق ؛واولا حتفو ةيناثلا نونلا مضو هلوأ رسكب :ىونين .ةرشع ىلإ ةثالث نم ءلاجر ةدع «نيتحتفب :ارفن
 يف اذك «ءبقحألاو رضامو نيصانمو يشانو يشنم :مهؤامسأ :ةعبس اوناكو (نيلامكلا ريسفت) .لكلع سنويل

 نباو يناريطلا دنع سابع نبا نع يورملا وه ريخألاو ,ةعست وأ نينثالا مسي ملو «ديرد نبا نع القن "بهاوملا'

 (نيلامكلا ريسفت) .ريرج
 اا للا نيرا نة وت هلل نع قوم وذ حن ناك اناا ةفانعت ب رع : نطبب 25 ناكو

 وهو «فوخلا ةالصب ةروهشملا ةالصلا دك هيف ىلص يذلا ناكم وهف لخن نطب امأو «ةلخن نطب :هل لاقيو «ةلخن
 الإ ةصقلا كلت يف هعم ناك هنأ تبثي مل ذإ ؛اضيأ ءيش هيف "هباحصأب" :هلوقو ا

 لمح كلذلو ؛ةالصلا ضرف لبق تناك ةعقاولا هذه نأل ؛اضيأ حماست هيف "رجفلا" :هلوقو «ةثراح نب دي

 (لمجلا ةيشاح) .سمخلا ضرف لبق امهيلصي ناك نيتللا نيتعكرلا ىلع ةالصلا مهضعب
 ىلإ فيقث فارشأ وعدي ارهش هب ماقأف «ةثراح نب ديز هعم ناكو بلاط يبأ توم دعب جرح :"بهاوملا" ةرابعو

 لزن «ةكم ىلإ اعجار فئاطلا لهأ نع اكَتْلَع فرصنا املو «هنوبسيل ؛مهديبعو مهؤاهفس هب اورغأو هوبيحي ملف «ىلاعت هللا

 .يلصيل ؛ليللا فوج يف ماق دق كتف ناكو «نيبيصن نجج نم ةعبس هيلإ هللا فرص ؛ةكم نم ةليل ىلع عضوم وهو ؛ةلخن
 ىلإ مهوعديل ؛فئاطلا ىلإ جرح هوبيجي نأ ةكم لهأ نم سيأ امل هي يبلا نأ قفتا دق ناكو :"ريبكلا ريسفتلا" فو
 .نج فارشأ نم رفن هب رمف «رجفلا ةالص يف نآرقلا أرقيل ماق لخن نطبب ناكو «ةكم ىلإ فرصنا املف «مالسإلا

 سئي نيح ؛ةكم ىلإ اعحار فئاطلا نم دلي يبلا عجر نيح كلذو «فئاطلاو ةكم نيب عضوم مسا :لخن نطبب

 :دوعسم نبا نع ةبيش يبأ نبالو ,ناخيشلا هاور :رجفلا هباحصأب يلصي (نيلامكلا ريسفت) .فيقث ربح نم
 َكِيَلِإ اَنفَرَص ْذِإَوإ» :ىلاعت هللا لزنأف ءاوتصنأ :اولاق هوعمس املف «ةلخن نطبب نآرقلا أرقي وهو دو يبلا ىلع اوطبهو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا (9١:فاقحألا) رجلا نمار فن



 فاقحألا ةروس م4 و نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ا ضعبل مهصعب لاق يي أولا هوُرَصَح اّمَلق نا ةوملا نوهت ناخيشلا هاور
 لوسرلاو نآرقلا ي

 © َنيِرِذنُم مهِمّوق ىإإ اوعحر أول مارق نم غرف َضَق امَلَف هعامتسال اوغصأ
 ابنك اَنَعِمَس اِإ آَنَمَوَشَي أوُناَق .ادوهي اوناكو ءاونمؤي مل نإ باذعلا مهموق نوفوخ

 ال ا اى راس

 نإ ىدع م ةاروتلاك همدعت فأفْيَدَي نيب امل اقّدَبَصُم سوم ادعَب ْنَهَلَنَ نآرقلا وه

 35 دمحم ِهَّلأ َعاَد أوُبيِجُأ آئَمّوَقَنَي .هقيرط يأ 22) ٍمقَمَسُم ٍقيِرَط مالسإلا قَحْلَ

 ءلاظملا اهنم نأل ؛اهضعب . ا هللا كَل َرِفْغَي هب ًاوُِماَءَو ناعإلا ىلإ

 هللا عاد ا و .م ؤم (2) ميلأ ِباَّذَع نم مكرجكو اهبابرأ اضرب الإ رفغت الو

 بجي ال نمل ُهَل َسِيَلَو هتوفيف هنم برحلاب هللا زجعي ال يأ ضَرألا ىف ْرجَعُمِب سيف

 1111101101 01ز10-ب--ذبد باذعلا هنع نوعفدي رايضنأ ءانلوأ هللا يأ هنود نِم

 (يواصلا ةيشاح) .عمتسي :لاقل هظفل ىعار ولو «رفنلا ىيعمل ةاعارم هعمج :نآرقلا نوعمتسي
 لاقو .نوعبس مهو مهورذنأو ؛مهيلإ اوعجر نيح مهموق نم ملسأو «ةعقاولا هذه يف اوملسأ دقو :ادوهي اوناكو

 قلخو ءردقلاب لوقي نمو «ةعدتبم مهيملسم يفو «مانصألا ةدبعو سوحبلاو ىراصنلاو دوهيلا مهيف نجلا نإ :ءاملعلا

 ىلع فنصو ءامب نوريطي ةحنجأ مهل فنص :ةثالث فانصأ مهأ يورو .عدبلاو بهاذملا نم كلذ وحنو «نآرقلا
 ءرانلا نم ةاجنلا الإ مهل باوث ال :ليقف نجلا ئمؤم يف فلتحاو .نونعظيو نولحي فنصو «بالكلاو تايحلا ةروص

 ةنحلا نولحدي مه :ةثالثلا ةمئألا لاقو .ابارت اونوك :مهل لاقي رانلا نم مقاحن دعبو «ثيللاو ةفينح وبأ هيلعو

 (يواصلا ةيشاح) .اهيف اوسيلو ءباحرو ضبر يف ةنحلا لوح نونوكي مهنإ :ليقو .نومعنتيو نوبرشيو نولكأيو
 (كرادملا ريسفت) .اوملسأو ةيدوهيلا و اوناك مهنأل ؛هولاق امنإو ءىسوم باتك دعب نم يأ :ىسوم دعب نم

 ام هب اودارأ :هب اونمآو (دوعسلا يبأ ريسفت) .التفع ىسيع رمأب تعمس نكت مل نجلا نأ :فض سابع نبا نعو
 امهمزالتل ؛ميقتسملا طارصلاو 0 ! ةيادهلاب هوفصو ام دعب ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلاب هوفصو «باتكلا نم اوعمس

 ىلع سيل :رفغت الو (دوعسلا يب أ ريسفتو .ةباجإلا يف مهل ابيغرت ؛هتماقتساو هتيقح نايب دعب كلذ ىلإ مهوعد

 (نيلامكلا ريسفت) .بقعلاو 0 نإف ؛هقالطإ

 لوق وهو «باقعلاو باوثلا مه :هابحاص لاقو «ءرانلا نم ةاجنلا الإ مه باو ال :كم ةفينح وبأ لاق :مكرجيو

 (نيلامكلا ريسفت) .باوثلا مدعب مزجي ملو «ةفينح وبأ مهياوث يف فقوتو :يفسنلا لاق كلام



 فاقحألا ةروس م4 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 وركنم يأ ءاوملعي وري ْمَلَوُأ .رهاظ نيب (2) نيم ٍلَلَص ىف اوي مل نيذلا كلو
 ربخ ٍرِدَقِب هنع زجعي مل َنهَقلْخي َىَي مَلَو ضرَأْلاَو توسل َقَلَح ىزأ هللا نأ ثعبلا
 وه ّنِلَب َوَمْل تحت نأ ىلع رداقب هللا سيلأ :ةوق يف مالكلا نأل ؛هيف ءابلا تديزو "0

 نأب ٍراَئلآ ىلع اوُرفك َنيلا ضَرْعُي َمْوَيَو (2) ٌريِدَق ءَْس لك ىلع مهَنِإ ىتوملا ءايحإ ىلع رداق
 َباّذَعْلآاوُوُدَف لاق اَنْيَرو لب اوُلاَق ٍقَحْلاِب بيذعتلا اًددَم نسيلَأ :مه لاقي ءامب اوبذعي
 27 تابغلا وفر ا اولرا رم امك كموق ىذأ ىلعٌربصَآَف © َنوُرفكت َرْشُك اَمب

 يركنمل خيبوت «هللا مالك نم وهف "خلإ اوري ملوأ" :هلوق امأو .نآرقلا اوعمس يذلا نحللا مالك رخآ اذه :خلإ كئلوأ

 يف امو «يفنلا دعب دازت امنإ ءابلا نأ :دري امع باوجلا ىلإ ةراشإ :خلإ ةوق يف مالكلا نأل (لمجلا ةيشاح) .ثعبلا

 اذلو ؟رداقب هللا سيلأ :ليق هنأك ءاهزيح يف امو ةيآلا ردص يف دراو يفنلا نأ :باوحلا لصاحو «تبثم "نإ" زيح

 .هلاح ىلع ءابلا ةدايزب لوقلا ميقتساف ."خلإ لب" :هلوقب هنع بيحأ

 .فوذحم لوقل لوقم "قحلاب اذه سيلأ" :هلوق نأ ىلإو ءفوذحن فرظ "موي" نأ ىلإ ةراشإ هردق :خلإ مه لاقي
 مه ام ةيقحب فارتعالاب صالخلا يف نوعمطي مهفأك هب مهاوح اودكأو ءمسقلل واولا :خل! انبرو (يواصلا ةيشاح)

 ؛ةيردصم "ام"و ,فوذحم ردصمل ةفص "لثم" ئيعم. فاكلا :خإ اولوأ ربص امك (دوعسلا يبأ ريسفت) .هيف

 (يواصلا ةيشاح) .مزعلا يلوأ ربص لثم اربص :ريدقتلاو
 نم مزعلا اولوأو .رمألا يف دج وأ ءهيلع عطق وأ «هلعف دارأ رمألا ىلع مزع :"سوماقلا" يف :خ! تابثلا ووذ

 مزعلاو ءربصلا يف هيلع تدقع ام ةميزعلاو مزعلا :هريغ لاقو .مهيلإ دهع اميف هللا رمأ ىلع اومزع نيذلا لسرلا

 وأ ؛مهيلإ دهع اميف هللا رمأ ىلع نورباصلاو نودحملا نودهتحما هب دارملاف ؛هيلع تابثلاو ءيشلا ىلع ةوقلا اضيأ

 بهذ اذلف ؛مالسلا مهيلع ءايبنألا لب «لسرلا عيمج يف دوجوم ربصلاو دهجلاو دحلا قلطمو .مهيلع هاضقو هردق

 يبأ نبا جرخأ خلإ نايبلل نمو :لاق ثيح رسفملا هراتخاو «لسرلا عيمج مهنأ ىلإ ةيآلا هذه يف نيرسفملا روهمج

 .ىسيعو ىسومو ميهاربإو حونو دقتك يبلا لسرلا نم مزعلا اولوأ :م سابع نبا نع متاح
 مه :جيرح نبا نع رذنملا نبالو .3535 ىسومو بيعشو ميهاربإو دوهو حون مه :ةداتق نع ركاسع نبالو
 :اهض سابع نبا نع هيودرم نبالو .8كلء ناميلس الو «التف- سنوي الو ,مهنم مدآ سيلو «بويأو بوقعيو ليعامسإ
 مه :لتاقم لاقو .رشع ةثالثو ةثام ثالث مه :رباج نع هلو .ناميلسو دوادو ىسومو حلاصو دوهو حون مه

 دوادو ىسوم :مهيلع "سوماقلا" بحاص دازو .بويأو فسويو بوقعيو قاحسإو ميهاربإو حون :ةتس

 (نيلامكلا ريسفت) .حيحصلا وه "ريسيتلا" يف ؛:ةعست مهف «ىسيعو
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 ,مزع ووذ مهلكف «نايبلل "نم"و ؛مزع اذ نوكتف «كلبق ٍلُسّرلآَنِم دئادشلا ىلع ربصلاو
 هلوقل سنوي الو «كامْزَع ُهَل دجن ْمَلَو» :ىلاعت هلوقل ؛مدآ مهنم سيلف ءضيعبتلل :ليقو

 :ليق ءمهي باذعلا لوزن كموقل مط لِجَْتمَم الَو 4ٍتوُحْلا ٍبِحاصَك نكت ًالّوإط :ىلاعت
 هنإف ؛باذعلل لاجعتسالا كرتو ربصلاب رمأف ءمُب باذعلا لوزن بحأف مهنم رجض هنأك

 قْاَوْعَبلَي مل هلوطل ةرخآلا يف باذعلا نم َروُدَعَوُي ام َنْوَرَي موي مجم ةلاحم ال ممي لزان

 َكَلْهَي ال يأَلَهَف مكيلإ هللا نم غيلبت غلب نآرقلا اذه راتني ٌةَعاَس لإ مهنظ يف ايندلا

 0000 نورفاكلا يأ /2) َنوَقِسَمْلآ ُمَوَقْلا الإ باذعلا ةيؤر دنع

 نم 0 ذو :بازحألا يف ركذ ام "مزعلا يلوأ"ب دارملاو «ضيعبتلل "نم" :"كرادملا" يف لاق :ضيعبتلل لبقو

 :هلوقل ؛مهنم سيل سنويو (7:بازحألا) ٍمْيْرَم نا ىَسيِعَو ىَسوُمَو َميِهاَرْإَو حو ْنِمَو َكْنِمَو ْمُهقاَنيِم نيل
 وأ (١١ه:هط) أمزَع هل ديب منوو# :ىلاعت هلوقل ؛تئع 7 اذكو (48:ملقلا) «ٍتوُحْلا ٍبِحاَصَك ْنُكَت الو
 تبلغ ةرحشلا نم هلكأ انتدارإ نأل ؛امات يأ :امزع هل دجن لو .مهلك لسرلا ةفص مزعلا اولوأ نوكيف «نايبلل

 :ىلاعت لاق ؛مهبتارم بسح ىلع هيف نوتوافتي مهنأ ريغ ءمزع بحاص ين لكف الو ءاهنم لكألا مدع هتدارإ

 شيرق رافكل يأ :مهل لجعتست الو (يواصلا ةيشاح) .(107:ةرقبلا) كي ضْعَب ىَلَع ْمُهَضْعَب اَنَلَضَ 0 كلب
 (كرادملا ريسفت) .رخأت نإو ةلاحم ال ممب لزان هنإف ؛هليجعتب مهل عدت ال يأ ,«باذعلاب

 ؛غالب ةعاسلا كلت :مهضعب هردقف ءفوذحم أدتبم ربح هنأ :امهدحأ ,ناهجو هيفو ؛هعفر ىلع ةماعلا :خلإ غالب

 ربخلاو ءأدتبم هنأ :يناثلاو .غالب عرشلاو - نآرقلا يأ - اذه هريدقت :ليقو «"راف نم ةعاس الإ" :هلوق ةلالدل

 لصفلل ؛ادج فيعض وهو «"لجعتست الو" ىلع فقويف ؛"غالب مهل يأ لجعتست الو" :هلوق دعب عقاولا مهل هلوق
 ىلع ابصن "اغالب" :ىسيعو نسحلاو يلع نب ديز أرقو «لاجعتسالاب "مهل" قلعت رهاظلا نألو «ةيهيبشتلا ةلمجلاب

 يكم مالك نم ذخؤيو ءايضام العف "غلب" :اضيأ ئرقو ءارمأ غلب :زلحم يبأ ةءارق هديؤيو ءاغالب غلب يأ ءردصملا

 ءزاج "ةعاس"ل تعنلا ىلع وأ ردصملا ىلع بصنلاب "اغالب" ئرق ولو :لاق هنإف ؛!"ةعاس"ل اتعن هبصن زوجي هنأ

 ىلع راهنل فصو هنأ ىلع جرو «رجلاب "غالب" اضيأ نسحلا أرقو .كلذ ىلع علطي مل هنأكو هب ئرق دق :تلق
 (لمجلا ةيشاح) .ةغلابم غالبلاب نامزلا فصو وأ غالب يذ راف نم يأ ءفاضم فذح

 ءزئاف وهف ايصاع ولو ناميإلا ىلع تام نم امأو «نيرفاكلل الإ رامدلاو كالهملا نوكي ال يأ :خإ كلهي لهف
 - يطرقلا لقن :ةدئاف .هتمحرو هللا لضف ةعس يف عيمطت اهيف ذإ ؛نآرقلا يف ةيآ ىجرأ ةيآلا هذهو «كلاه :هل لاقي الو
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 ةيآ نوثالثو عست وأ نامث يهو ةيكم وأ ةيْرَْنَم ْنْياَكَو م الإ ةيندم لاتقلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 طبحأ َّلَصُأ نامإلا يأ ِهَّآ ٍليِبَس نع مهريغ اوُدَصَو ةكم لهأ نم أوُرَفك َنيِل
 نورجيو ا ةرحآلا يف امل نوري الف ءماحرألا ةلصو «ماعطلا ماعطإك جز ٌحُهّلَمعَأ

 ل مهريغو راصنألا يأ أوُئَماَء وفل .ىلاعت هلضف نم ايندلا يف امك

 ىقستو «لسغت مث ؛ةفحص يف ناتملكلاو ناتيآلا ناتاه بتكت اهعضو رسعت اذإ ةأرملا نأ :امكُ سابع نبا نع <

 بر هللا ناحبس معك ميلحلا ميظعلا هللا الإ هلإ ال ءميحرلا نمحرلا هللا مسب :وهو ءاعيرس دلت اههِإف ؛اهنم

 «اهاحض وأ ةّيِشَع الإ اوُنلَي مل اَهَنْوَر ع مناك ءميظعلا شرعلا برو ضرألا برو تاوامسلا
 4نوُفِساَمْلاُمْوَقْلا الإ ُكَلهُي ْلَهَف غالب ِراَهَن ْنِم ةَعاَس لإ اوُنبلَي هَل نودعوُي اَم َنْوَرَي َمْري ْمهنأك» ((5"4:تاعزانلا)

 (يواصلا ةيشاح) .(”ه:فاقحألا)

 :امه سابع نبا لاق :خ! ةيندم (بيطخلا ريسفت) ."اورفك نيذلا" ةروسو «دمحم ةروس ىمستو :لاتقلا ةروس

 ؛يكبي وهو تيبلا ىلإ رظني لعجو ؛:ةكم نم جرح نيح ؛عادولا ةجح دعب تلزن اهنم ةيآ الإ ةيندم ةروسلا هذه

 روهشملاو «ةرجه لا دعب ولو ةكمب لزن ام يكملا نأ ىلع ئبم وهو «ةيآلا "ةيرق نم نيأكو" :يهو «هقارف ىلع افوح
 (لمجلا ةيشاح) .ةيندم ةيآلا هذه نوكت هيلعف ,ةكم يف ولو اهدعب لزن ام يندملاو «ةرحهملا لبق لزن ام يكملا نأ

 الئاق نأك كلذو «ةرهاظ فاقحألا رخآل ةيآلا هذه ةبسانمو «هريخخ "مهلامعأ لضأ" :هلوقو ءأدتبم :اورفك نيذلا

 ؟نينسحملا رجأ عيضي ال هللاو هوحنو ماعط ماعطإك «ةحلاص لامعأ مهو نوقسافلا موقلا كلهي فيك :لاق

 (يواصلا ةيشاح) .اهلطبأو مهلامعأ لضأ هللا ليبس نع اودصو ءاورفك نيذلا مه نيقسافلا نأب :باحأف

 هنع دص :يرهوجلا لاق «هلبق امل اديكأت نوكيف «مالسإلا يف لوخدلا نع اوعنتماو :ىيعملا :ليق :مهريغ اودصو

 :اذك نع لض نم وه :طبحأ (نيلامكلا ريسفت) .هنع هفرصو هعنم :ادص رمألا نع هدصو «ءضرعأ :ادودص
 لاملا يف مه عسوي نأب يأ :ايندلا يف امب نورجيو (نيلامكلا ريسفت) .ةيادهلل لباقملا لالضلا نم ال ,كلهو عاض

 (يواصلا ةيشاح) .ءاير الو ارخخف امب اودصقي مل ثيح «كلذ ريغو ةيفاعلاو دلولا يف مهمل دازيو
 «ةرياغملا يضتقي فطعلا "تاحلاصلا اولمعو" :هلوقو .مهتنسلأب اوقطنو مهيولقب اوقدص يأ :خ! اونمآ نيذلاو

 .ةرعاشألا راتخم وه امك «لامك طرش وه لب «ناميإلا ةقيقح يف الحاد سيل حلاصلا لمعلا نأ هنم ديفتساف

 (يواصلا ةيشاح)
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 ال

 ردك ميز دنع ني قا هو نآرقلا يأ ٍدَّمَحم َْلَع َلَرُ اَمِب أوُعماَءَو ِتدَحِلّصلآ ْأوُلِهَعَو

 لالضإ 6 ريض الف مهاح يأ 2 َحُههاَب دعا ْمِهاَكَيَس مهل رفغ ّمِجنَع

 نأ او ناطيشلا لِطَبْلا أوعَبتا |ورفك يذلا ن ببسب نأ نب ةفاكسلا ريفكتو «لامعألا نأ

 ساّنلل ُهّللا ٌبِرْصَي نايبلا كلذ لثم ي اكرااكا كل ف نآرقلا قمل اس

 دققت ادرك هكر رشي نمؤلاوب «هلمع اطبخ رئاكلافا يأ يهاوخأ نكن كو ةقلكنأ
 يأ .مهاقر اوبرضاف يأ ءهلعفب ظفللا نم لدب ردصم 50 ا ل نأ
 آَذِإ ْنَح ةبقرلا برضب نوكي نأ لتقلا يف بلاغلا نأ باقرلا 5 ربعو 0

 اودشو مهورسأو ءمهنع اوكسمأف يأ أوٌدْشَف لتقلا مهيف مترثكأ يأ وا

 111111 1 ز ؤ]ز زؤ 0000 ىرسألا هب قثوي ام َقاَثَوْل

 هدكأ اذلو ؛هنودب متي ال ناميإلا نأ ىلإ ةراشإ «هنأشب ءانتعالاو هميظعت :ةتكنلاو ,ماع ىلع صاخ فطع :اونمآو

 ىلإ وأ ."سانلا" ىلإ عجار ريمضلا :مهلاتمأ .خسني ال وهو «هريغ خسني يذلا تباثلا يأ "قحلا وهو" :هلوقب

 لمعل الثم لطابلا عابتا لعج دقو مهي اوربتعيل ؛سانلا لجأل ؛مهلاثمأ برضي هنأ ىلع نيقيرفلا نم نيروكذملا

 .راربألا زوفل الثم تائيسلا ريفكتو «رافكلا ةبيخل الثم لالضإلا لعج وأ «نينمؤملا لمعل الثم قحلا عابتاو «نيرفاكلا

 اذه يف لماعلا :متيقل اذإف (نيلامكلا ريسفت) .ةفصلاو لاحلا ئيعم. لثملا نأ ىلإ ريشي :مهلاوحأ (كرادملا ريسفت)

 نأ ءاقبلا وبأ عنمو ءودعلا مكتاقالم تقو باقرلا اوبرضاف :هريدقت «باقرلا برض يف لماعلا وه ردقم لعف فرظلا

 له ءاديز ابرض وحن ءلعفلا نع بئانلا ردصملا يف نيلوقلا دحأ اذهو «دكؤم هنأل :لاق ءالماع هسفن ردصملا نوكي

 (نيلامجلا ريسفت) ؟هلماع ىلإ وأ هيلإ بوسنم لمعلا
 ىلإ افاضم «هبانم بينأف ردصملا مدقو لعفلا فذحف ءابرض باقرلا برض :لصألا يأ :ممياقر اوبرضاف يأ

 «ناليسلا نم هعنمتو «دومجلا نم ةبيرق ةلاح تاعئاملا يف نخشثلا :لتقلا مهيف مترثكأ ."كرادملا" يف اذك «لوعفملا

 يفو «ليق اذك ءةكرحلا نع هعنمب تاعئاملا دومج نم راعتسم ءحرحلا ةرثكو مهي لتقلا عاقيإ ودعلا ناخئإف
 يأ "مهومتنخُنأ اذإ يح" «مهيف ةحارجلا غلاب :ودعلا يف نخئأو ءبلصو ظلغ :ةنوخ مركك نحخ :"سوماقلا"

 مهورسأف :ىعملاو ,مهنم ىراسألا ديق اومكحأف :قاثولا اودشف (نيلامكلا ريسفت) .حرحلا مهيف رثكف مهومتبلغأ
 قاثولا نأ رهاظلاو ءاوركذ اذك ءهب طبري يأ :هب قثوي ام (نزاخلا ريسفت) .مكنم اوتلفي ال يح مهقاثو اودشو

 (نيلامكلا ريسفت) .مامإلاو باكر لاك رسكلاب "لاعف" ةلآلا يف فورعملا اًنإو ءباهذلاك ردصم
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- 

 رو يق مص نم عقلداللاو مودع دولا يأ داعشي طقألا نسر لدي راس دكا م امإف

 هماافاقا ققا1زأ انيلهأ يأ كدلك م ٌعْضَت تَح نيملسم ىرسأ وأ «لام مهفودافت يأ ءآَدِف

 كلذ رسألاو لتقلل ةياع هذهو ,دهعلا يف 3 اولحدي و أ رافكلا ملسي نأب (هريغو حالسلا

 رسل لس رع

 َنكدَلَو لاتق ريغب جِجتِم ٌرّصَتنأَل ُهّللا ٌءاَشَيَوْلَو م ام مهيف رمألا يأ ءردقم أدتبم ربخ

 5 «ةنجلا ىلإ مكنم لتق نم ريصيف «لاتقلا يف مهنمْضْعَبِب مُكحَضَحَباَوُريِز هب مكر مأ

 ىم ردصملا نأل ؛هراهظإ زوجي ال لعفب ردصملا ىلع نابوصنم امهنأ :امهرهشأ ,ناهجو امهيف :خلإ دعب ًانم امإف
 :يباثلاو .ءادف اودافت نأ امإو انم اونمت نأ امإف :ريدقتلاو «لعف رامضإب هبصن بحو ةلمج ةبقاعل اليصفت قيس

 بارعإب سيلو :خيشلا لاق ؛ءادف مهنم اولبقأو انم مهولوأ :هريدقت ردقم لماعل امهب نالوعفم امهنأ -ءاقبلا وبأ هلاق-

 هنأ قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يروثلا ذخأ هبو "ءادف امإو دعب انم امإف" :"نيلامكلا" فو (نيلامجلا ريسفت) .يوحن

 .نيريس نباو نسحلاو امي سابع نباو رمع نبا نع يورو «قاقرتسالاو ءادفلاو نملاو لتقلا نيب مامإلا ريخي

 4مُهوُمُتَدَحَو ثْيَح َنيِكِرْشُمْلا اوُلتقافط :"ةءارب" يف ىلاعت هلوقب ةخوسنملا يه :يعازوألاو ةفينح وبأ لاقو
 «يدسلاو ءاطعو دهاجمو ةداتق نع يورو «قاقرتسالا وأ ممي لتقلا نيعتيف «لزن ام رخآ "ةءارب" نأل ؛(:ةءاربلا)

 ىدافي نأ ءادفلابو «ةيزجلا مهلوبقب اولخيف مهيلع ّنمي نأ ٌنملاب دارملا :ليقو .اضيأ نك سابع نبا نع يورو

 ىري ال هنأ روهشملاو ءامهوق وهو «ةفينح يبأ نع ابهذم يواحطلا هاور دقف «نيكرشملا ىراسأ يأ مهاراسأب

 لتقلا نأ ملعي هيف قاقرتسالا زاوج ليلدب ءىراسألا ريغ يف "ةءارب" ةيآ نإ :ةيعفاشلا لاقو «هريغب الو لامي مهءادف

 (نيلامكلا ريسفت) .مهريغ قح يف امتح هب رومأملا
 دش دعب يأ "دعب" :هلوقو .ائيش هنم ذحأي نأ ريغ نم رفاكلا ريسألا ريمألا كرتي نأ وهو ءانم نونمت يأ :انم امإف
 .هتلباقم يف املسم اريسأ وأ ءالام ذخأيو رفاكلا ريسألا ريمألا كرتي نأ وهو ءءادف نودفت يأ "ءادف امإ"و «قائولا

 «فرطلا يف زاحجمو دانسإلا يف زاحم مالكلا يف :خلإ برحلا عضت ىتح .قالطإب :ةخسن يفو «مهريرحتب :مهقالطإب

 (لمجلا ةيشاح) ."خلإ رافكلا ملسي نأب" :هلوقب ياثلا ىلإو ."اهلهأ يأ" :هلوقب لوألا ىلإ راشأ

 ؛ةيعبت ةراعتسا مالكلا يفف ءرفكلا ةكوش ضاضفنال ؛لاتقلا كرت لاتقلا ةلآ عضوب دارملاف يأ :رافكلا ملسي نأب

 نأ زوجيو :أدتبم ربخ (يواصلا ةيشاح) .كرتت عمي "عضت" عضولا نم قتشاو «هتلآ عضوب لاتقلا كرت هبش ثيح

 ربتخيو ولبيل ؛برحلاو لاتقلاب يأ :هب مكرمأ نكلو (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ممي اولعفا يأ بصنلا لحم يف  نوكت
 كو ةيلفاحملا ملغ ََس كَنوبَلَول :هلوق يف يتأيس امك «نيرباصلاو نيدهاجملا ملعيف «ضعبب مكضعب

 (لمجلا ةيشاح) .(١7:دمحم) نير باَصلاَو



 لاتقلا ةروس م45 نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 يف اشف دقو .دحأ موي تلزن ةيآلا ,"ولتاق" :ةءارق يفو وُ َنيِذَلآَو رانلا ىلإ مهنمو

 ايندلا يف مِيِدََيَس :5) ْمهَلَمَعُأ طبحي َّلِضُي نَآف ِهَلأ ٍليِبَس ىف تاحارجلاو لتقلا نيملسمل

 اوجردأو «لتقي مل نمل ايندلا يف امو ءامهيف مهلاح)َحْهلاَب ُحِلَصُيَو مهعفني ام ىلإ ةرخآلاو

 م ءاهنم مهنكاسم ىلإ نودتهيف 2 اهنيب اَهَفَرَع لأ ِمُهَلْخ ديو ل "اولتق' 2

 ريسفت) .نودهاجملا مهو ةلتاقملا نم امهريغل :ةءارق يفو (نيلامكلا ريسفت) .ءادهشلا يأ صفحو ورمع يبال :اولتق

 (نيلامكلا ريسفت) .ةداتق نع ريرج نباو قازرلا دبع هجرخأ :دحأ موي تلزن (نيلامكلا

 ظفللا مومعب ةربعلاو «ريثكل يأ "تاحارجلاو" :مهوقو ,نوعبس مهأ درو "لتقلا" :هلوقو ؛ةيلاح ةلمحلا :اشف دقو

 وأ حرح وأ لتق «ةمايقلا موي ىلإ هنيد رصنل ؛هللا ليبس يف لتاق نم لكل نسحلا دعولا اذهف ءببسلا صوصخب ال

 مهعفني يذلاو «هيف صالخإلاو حلاصلا لمعلا ايندلا يف مهعفني يذلاف يأ :مهعفني ام ىلإ (يواصلا ةيشاح) .ملس

 :ثيدح هنمو .تافلاخملا نم مهايإ هللا ظفحل ؛هّللا دنع فلاخي ام مهنم عقي الف ذئنيحو ءاهيف امو ةنج ةرخآلا ف

 لب «ردب لهأل يصاعملا ةحابإ مهوت هيف سيلو ,.مكل ترفغ دقف متئش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ ىلع هللا علطا

 «يطخس بحوي ام ظفحلاب مكتيزاج يئاضر يف مكتاوهش نع متجرخو «يبحم يف مكسوفن متينفأ امك :ىيعملا
 (يواصلا ةيشاح) .ةيضرم ةيضار يل تراصف مكسوفن تيرتشاف
 امع نار اذهو «لتقي مل نمل لصحبو ىتأتي امنإ يأ «لتقي مل نمل لاحلا حالصإو ةيادهلا نم يأ :ايندلا يف امو

 هللا. ليبس ف اولتق مهأ ضرغلاو ؟حراشلا لاق امك «ايندلا يف ينعي "مهاب حلصيو مهيدهيس" :لاق فيك :لاقي

 ؛اولتاق نيذلا "اولتق نيذلا"ب دارملا نأ :باوحلا لصاحو ؟ايندلا يف "مهاب حلصي مهيدهي" :لاقي فيكف ذئنيحو

 هيدهي لتقي مل نمو «ةرخآلا يف هللا هيدهي لعفلاب لتق نمف ءالوأ لعفلاب اولتقي نأ نم معأ .ىرحألا ةءارقلا ليلدب
 .عيزوتلا ىلع مالكلاف ءايندلا يف هلاح حلصيو

 نيذلاو" :هلوق يف وحردأ يأ "لتقي مل نم" :هلوق يف "نم" نيعم رابتعاب عمجلاو ؛لتقي مل نم يأ "اوحردأو" :هلوقو
 "خلإ مهيدهيس" :هلوق لعج هلك اذه ىلع لماحلاو ءال وأ لتق ءاوس «لتاق نم لك هب دارملاف ,"هللا ليبس يف اولتق
 فو (لمجلا ةيشاح) .فلكتلا اذهل جتحي مل هريغ عنص طقف ةرخآلا ىلع لمح ولو «عنص امك ةرخآلاو ايندلل الوانتم

 ْئرق نإو «ةلحاعلاو ةلحآلا ىلع ةلومحم ةيادهلاف "اولتاق" وأ "اولتق" ئرق نإ "مهيدهيس" هلوق ىلع :"ريبكلا ريسفت

 .مهروبح عضوم ىلإ مهروبق نم ةفقو ريغ نم «ةنحلا قيرط مهيدهيس ةرخآلا يف وهف 'اولتق"
 يدتهيو ةلزنم دحأ لك ملعي ثيحب مهل اهنيب وأ ءاهيلإ اوقاتشا ثيحب اهفاصوأ ركذب ايندلا يف مهل ةنجلا نيب يأ :اهنيب
 (نايبلا حور) .قلخن ذنم هنكاس ناك هنأك «هيلإ



 لاتقلا ةروس مع نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 هنيدي هللا اوركتت نإ أَوْمَماَد ودل 3 .لالدتسا ريغ نم مهمدخو مهحاوزأو

 اورق َنيَِّلاَو .كرتعملا يف مكتبفي جر رك ادق تيَنيَو مكودع ىلع ْمكَرْسعَي هلوسرو
 هللا نم ةبيخو اكاله نأ ىف هيلع لدي "اوُسعت" هربخ أدتبم ,ةكم لهأ نم

 أوهرك َمُهْنَأِب لالضإلاو سعتلا يأ َكِلَذ ."اوسعت" ىلع فطع(ةز َرُيَسَمَعُأ لَصَأَو

 ىف اوُريِسَي َمَلَق 2 ْمُهَسَمَعَأ َطَبْحَأف فيلاكتلا ىلع لمتشملا نآرقلا نم ُهّنلَأ َلّرْنَأ آَم

 مهسفنأ كلمأ ْمِهْلَع ُهّللآ َرْمَد زيهبتق نم َنيِِذَلأ ةبقدع َناك فيك أوُرظنَيَ ضل

 رصن يأ َكِلَذ .مهلبق نم ةبقاع لاثمأ مت العم َنيِرِفَكْلِلَو مهلاومأو مهدالوأو

 لد ال َنيرِفَكلآ نو أوُنماَ َنيِذَلآ رصانو يلوم نانا نيرفاكلا رهقو نينمؤملا

 578 ريالا هع ورع د متع عفوا اراد ارك هيلا عقال 0

 هلزنمب هنم ىدهأ ةنحلا يف هلزنمب مهدحأ نإ" :اعوفرم يراخبللو «نيرسفملا رثكأ لوق اذه :خلإ لالدتسا ريغ نم

 فرعم ماعطو «ةبيطلا حيرلا :وهو فرعلا نم «مهل اهبيط يأ "مهل اهفرع" يي سابع نبا نعو ".ايندلا يف هل ناك

 نأ ىلإ كلذب راشأ :مكتبثي (نيلامكلا ريسفت) .ةفنأتسم :ءاقبلا وبأ لاقو ."دق" ريدقتب لاح ةلمحلاو ءبيطم يأ

 (يواصلا ةيشاح) .اهيف نارهظي لزلزتلاو تابثلا نأل ؛مادقألاب اهنع ربعو ءاهمامتب تاوذلا مادقألاب دارملا

 "اسعتف" :هلوق يف ءافلا نأ ىلإ كلذب راشأ :"اوسعت" هربخ .لاتقلا عضومو ةكرعملا :كرتعملا :"حارصلا" يف :كرتعملا

 ربخلا ردقي نأ رسفملل بسانملاف ذئئيحو ؛,فوذحملا كلذل قلطم لوعفم "اسعت"و «ربخلا وه فوذحم ىلع ةلخاد

 هربخ أدتبم :كلذ ."اسعت" :ىلاعت هلوقل بصانلا ردقملا وهو : :"اوسعت" ىلع فطع (يواصلا ةيشاح) .ءافلا دعب

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ رمألا يأ ءفوذحم أدتبم ربح ةراشإلا مسا نوكي نأ حصيو ؛هدعب رورحناو راجلا
 سوفنلاو «تاوهشلاو ذالملا كرت فيلاكتلا يف نأل كلذو هل مهتهارك هحو اذهف يأ :فيلاكتلا ىلع لمتشملا

 نأ ناسنإلا ىلعف ءرفك هحو لك نم هسفن عبت نمف ؛«تاوهشلا يف اهل نانعلا ءاحرإ بحتو ؛كلذ هركت ةئيبخلا

 ذخوي امك ؛مهل رصان ال يأ :مهل ىلوم ال (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا هاضري ال ةداتعم ريصت ىح هسفن دهاجي

 يأ «كلاملا نيعمب هيف ىلوملا نإف ؛+ ماعنألا) ك'َّحْلا ٌُمُهالْوَم هلل ىلإ اد 3 :هلوق فلاخي ال اذهو «.هلباقم نم

 (لمجلا ةيشاح) .امهنيب عمجلا ماعنألا ةروس يف مدقت دقو ءرصانلا ئيعم.ال



 لاتقلا ةروس "4 نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 مهوطب الإ ةمه مهل سيل يأ ُمعتألا لك اَمُك َنوُنكأََو ايندلا يف َنوُعَتَمَتَي أرك َنيِذَّلاَو
 .ريصمو ماقمو لزنم يأ 59 ىَوَتَم ُراَنلآَو ةرخآلا ىلإ نوتفتلي الو ,مهحجورفو

 لأ اهلهأ يأ ةكم كليف نّم ُهَوف ُدَسَأ ىِم اهلهأ اهي ديرأ َِيَرَق ني مكو نيكو
 (2 َمُه َرِصاَت اَلَق ىلوألا "ةيرق" نعم يعور َرُهَتكَْلِمَأ "ةيرق" ظفل يعور َكَتَجَرْخأ
 هَل َنيَز نمك نونمؤملا مهو بر نم ناهربو ةجح ٍةَنَبَب ْلَع ناك نَمَقَأ .انكالهإ نم

 يأ ؟ناثوألا ةدابع ف( م 0 أَوْعَبَتاَو ةكم رافك مهو 000 ةارق فات وح

 أدتبم هيلع نياك دعا ١ رون كن هلأ َدِعو ىلا هنا ةفص يأ لكم .امهنيب ةلئامم ال

 ا ا نساء ِرْيَغ ِءآَم نّم رت :أ يف هربخ

 (نيلامكلا ريسفت) .لاحلا ةدارإو لحما ركذب زاحملا ىلع وه وأ ."انكلهأ" :دعب هلوق ةنيرقب ءفاضملا ريدقتب :اهلهأ امي ديرأ
 حصفي امك ءامهيلع هماكحأ يرجأو فاضملا امهنم فذح دقو ؛ةكم يهو "كتيرق" ل ةفص :كتجرخأ يلا
 اببس اوناك نيذلا كتيرق لهأ نم ةوق دشأ مه ةيرق لهأ نم مكو يأ "مهانكلهأ" :ىلاعت هلوق وه يذلا ربخلا هنع

 (نايبلا حور) .مهنيب نم كحورخل
 ريخلا نأب باجي نأ نكميو ءأدتبملا ىلع دوعي اهيف طبار الو «ةلمج ربخلا نأب بارعإلا اذه ضرتعا :خلإ هربخ أدتبم
 هخوأ هيف "ةنحلا لثم" :هلوق :"نيمسلا" يفو (انخيش) .اههل ةفص اذكو اذك نم رافأ ىلع اهلامتشا نأل ؛أدتبملا نيع
 اهيف"و «هربخ "نوعمست ام"ف «نوعمست ام ةنحلا لثم :ليمهش نب رضنلا هردقف «ردقم هربخو أدتبم هنأ :اهدحأ
 "لثم" نأ :ياثلا .لثملل ةرسفم اضيأ اهدعب ةلمجلاو «ةنحلا لثم مكيلع ىلتي اميف :هيوبيس هردقو هل رسفم "راف
 اذهو «"رافأ اهيف" :هلوق ربخلاو ءأدتبم "ةنحلا لثم" نأ :ثلاثلا .رافأ اهيف نوقتملا دعو يلا ةنحلا :هريدقت ةدئاز

 :عبارلا .أدتبملا هيلإ فيضأ ام ىلع ادئاع ريمضلا نوك عفني الو ءأدتبملا ىلإ ةلمحلا نم دئاع ال ذإ ؛عنتمب نأ يغبني
 ردقف «دلاخ وه نمك ةنجلا لهأ لثمأ :ةيطع نبا هردقف «"رانلا يف دلاخ وه نمك" هربخ ءأدتبم "ةنحلا لثم" نأ

 ىلع "راهأ اهيف" :هلوق نم ةلمجلاو «دلاخ وه نم ءازج لثمك :يرشخمزلا هردقو ؛حصيل ؛افاضمو راكنإلا فرح
 يه يأ ءرمضم أدتبملل ربح امكأ : يناثلا .راهنأ اهيف ةرقتسم يأ (ةنحلا نم لاح يه :اهدحأ هجوأ ةثالث اهيف اذه

 ىرت الأ ءاهمكح يف اهنأل ؛ةلصلل اريركت نوكي نأ :ثلاثلا .راهفأ اهيف :ليقف ؟اهلثم ام :لاق الئاق نأك ءرامنأ اهيف

 (لمجلا ةيشاح) .راكنإلا فرح نم يرع امنإو «رامنأ اهيف ّيلا :كلوق حصي هنأ



 لاتقلا ةروس م نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ضراعل ريغتيف ءايندلا ءام فالخب «ريغتم ريغ يأ ؛"رذحو هو ولا دملاب

 رمح نم ُوْمَأَو عورضلا نم هجورخل ؛ايندلا نبل فالخب ءُُمَعَط َرَيَقَتَي ْمَل نمل ني ُرَمَأَو
 ٍلَسع نم 0 1 برشلا دنع ةهيرك اهِإف ؛ايندلا رمح فالخب َنييرشْ ةذيفل أ

 ْمُهَو هريغو دبع طلاخي لحنلا نوطب نس هجورخل هنإف ؛ايندلا لسع فالخب نصي

 اب مهيلإ هناسحإ عم مهنع ضار وهف ب ني ٌةَرِفْعَمَو ِترْمَكلا ْلُك ني فانصأ ايف
 مهيلع اطحاس مهيلإ هناسحإ عم نوكي دق هنإف ؛ايندلا يف ديبعلا ديس فالخب ءركذ

 اميحتام ان ميعنلا اذه لق اوه نُمأ يأ ردقم أدتبم ربخ راّثلآ ىف دل هم 0

 (نيلامكلا ريسفت) .ريغت يأ نيسلا حتفب ءاملا نسأ نم «ريغتم يأ ءرذحو براضك ريثك نبال يأ :رصقلاو
 "نييراشلل" :هلوق ءذيذللا وهو ذل ثينأت :ةذل (يواصلا ةيشاح) .معطلا هوركمو ءاضماح دوعي الف يأ :همعط ريغتي مل
 (كرادملا ريسفت) .رمخلا تافآ نم ةفآ الو عادص الو رام الو لقع باهذ هعم سيل ؛صلاخلا ذذلتلا الإ وه ام يأ

 يديألا الو ءسودلاب لحرألا اهسندت حلو ؛ةرارم الو ةضاضغ الو ةضومح اهيف سيل يأ :خلإ نيبراشلل ةذل

 :هلوق :"يحركلا" يفو .طقف ذاذتلالا درحب يه لب «رامح الو عادص الو لقع باهذ اهبرش يف سيلو .رصعلاب

 هيفف ءهب فصو اردصم نوكي نأ زوجيو ءاذه ىلع ليوأت الو «ذيذل نيعمب ذلو ذل ثينأت نوكي نأ زوجي "ةذل"
 مل يأ «فوذحم هربخ أدتبم وأ ,فوذحملا أدتبملا ىلع فطع :ةرفغمو (نيلامحلا ريسفت) .ةروهشملا تاليوأتلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرفغم
 رسفملا باحأف ؟اهيف اهنأ يضتقت ةيآلاو «ةنحلا لود لبق نوكت ةرفغملا نإ :لاقي ام كلذب عفد :مهنع ضار وهف

 فالخب .هنوبرشيو هنولكأي اميف فيلاكتلا مهنع عفري هنأ هحاضيإو «ةنحلا يف نوكي وهو ءاضرلا ةرفغملاب دارملا نأب

 .هيف باقع الو هيلع باسح ال ةنجلا ميعنو «باقعلاو باسحلا هيلع بترتي ايورشمو اهوكأم نإف ؛ايندلا

 «راكنإلل ماهفتسالاو ,«فوذحم رب "رانلا يف دلاخ وه نمك" :هلوق نإ يأ :ردقم أدتبم ربخ (يواصلا ةيشاح)

 - (يواصلا ةيشاح) .رانلا يف دلاخ وه نم ميقملا ميعنلا اذه يف وه نم يوتسي ال يأ
 فوطعم "اوقسو" :هلوقو «يراكنإ ماهفتسالاو «ةيآلا يف روكذملا وه ربخلاو ءردقملا أدتبملا وه اذه :خإ وه نمأ

 ةاعارم هيلع فوطعملا فو ,"نم" نيعم ةاعارم فوطعملا يفو «ةيمسا ةلص ىلع ةيلعف ةلص فطع "دلاخ وه" ىلع

 (لمجلا ةيشاح) .اهظفل



 لاتقلا ةروس موو نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 وهو 00 نم تحرحخف .مهنيراصم يأ (2) َرْهَءآَعَمَأ َعُطَفَف ةرارحلا ديدش يأ

 رافكلا يأ ِمُبِْمَو .نايعم م ؛ءاي نع ضوع هفلأو ءرصقلاب "ىعم" عمج

 َنيِذَلل أولاَق َكددنِع ّنِم أوُجَرَح اّذِإ مح نوقفانملا مهو ,ةعمجلا ةبطخ يف َكيْلِإ ٌْعِمَتَسَي
0 

١ 
 رز

 اَذاَم ةيرخسو ًءازهتسا سابع نباو دوعسم نبا :مهنم «ةباحصلا ءاملعل َرلِعَلآ أوتو

 ىلع هللا ٌعّبَط َنيِذَلا كيتو هيلإ عجري ال يأ :ةعاسلا يأ رصقلاو ٌدملاب اًقِناَء َلاَق

 هللا َمُهَداَر نونمؤملا مهو اَوَدَتَهَآ َنيِذَلآَو .قافنلا يف () رُهَءاَوَهَأ اَوُعَبَتَآَو رفكلاب مير

 يأ «نورظتني ام َنوُرظنَي ّلَهَف .رانلا هب نوقتي ام مهمهلأ 2و َرُهِدَوَقَت ْحُهِنَتاَءَو ىّده

 مهيتأت نأ الإ رمألا سيل يأ ,"ةعاسلا" نم لامتشا لدب مكيت تأت نأ َةَعاّسلآ َّلِإ ةكم رافك

 ؛عمجلا عمج "نيراصم" ؛نافغرو فيغر لثم نارصم عمجلاو ةدعملا دعب ماعطلا هيلإ لقتني ام :ريصملا :مهنيراصم يأ

 .نايعم :ةينثتلل مهوق هيلع ليلدلاو «يعم هلصأ ءاعم عمج ءاعمأ يأ :ءاي نع ."حارصلا" يف اذك

 نأب لوقلا نم ةانثتسم نوكتل ؛ةيتآلا ةيآلا نم اهدعب ام اذكو ةيندم ةيآلا هذه نوكت ذئنيحف :ةعمجلا ةبطخ يف

 نم اوجرخ اذإف «نيقفانملا بيعي ناك ٌدلي هنإ :لتاقم لاق :ةعمجلا ةبطخ يف (لمحلا ةيشاح) .ةيكم ةروسلا

 نوقفانملاو نونمؤملا ناك رذنملا نبا جرخأو ؟ُهلو هللا لوسر لاق اذام :ءازهتسا هدد دوعسم نبا اولأس دجسملا

 اولأس اوعجر اذإف «هنوعي الف نوقفانملا هعمستو «هنوعيو هنم لوقي ام نونموملا عمتسيف 5 يبلا ىلإ نوعمتجي
 .تلزنف ؟افنآ لاق اذام :نينمؤملا

 مسا هنإ :يرشخمزلا لاق «نآلا يأ :يوغبلا لوق ريشي كلذ ىلإو «ةيفرظلا ىلع بوصنم هنأ ىلإ ريشي :ةعاسلا يأ

 اتقو نيعمب فرظ وه :يضاقلا لاقو ءرضاحلا تقولا ىلع اهمدقتل ؛مدقتلا ئيعمب فنألا نم ءاهيف يه ىلا ةعاسلل

 ؛دئاوزلا نم هديرحت ىلع وأ «سايقلا ريغ ىلع لعاف مسا «هتأدتبا يأ رمألا تأفنتسا :لاقيو «فانتيالا نم ءافنتؤم

 دحأ لقي مل هنإو «ةيلاحلا ىلع هبصن نيعتي هنإ :نايح وبأ لاق «فنتياو فنأتسا لب «يثالث لعف هل عمسي مل هنإف

 (نيلامكلا ريسفت) .افرظ نوكي هنأب ةاحنلا نم

 «نونلاب ةحيحص ةحخخسن يفو دعب مالكلا كلذ لثم ىلإ يأ ٌدتي يبلا هيلإ عجري ال يأ «ءايلاب :هيلإ عجري ال يأ
 لاح هللا نيب امل :اودتها نيذلاو (نيلامكلا ريسفت) .هفرصن الو هدرن ال وأ 3ص يبلا ىلإ بهذن الو عجرن ال يأ

 (يواصلا ةيشاح) .نوعمسي ام نوعفتني مهنأو ؛نينموملا لاح نيب نوعمسي ام. نوعفتني ال مهنأو «نيقفانملا



 لاعقلا ةروس هنأ نورشعلاو سداسلا ءرزجلا

 رمقلا قاقشناو 8 يبلا ةثعب :اهنم ءامامالع م ءاج نقف ةأحف " دََحَر 8

 8 0 رو ورب عدلا

 50 نإ' كلك لا أك ندر للا :١ ل

 . مهل رافغتسالاب مهيبن رمأب مهل مارك | هيف ِتَِمْؤُمْلاَو َنيِيِمْؤُملِلَو "ةرم ةئام موي لك

 ىرغصلا اهتامالع نم نإ يأ :يبنلا ةثعب اهنم (نيلامكلا ريسفت) .ةمالعلا نيعمب ءارلا حتفب طرش عمج :اهطارشأ

 عوقول ققحتل ؛يضاملاب عيمجلا نع ربع امنإو .ينأتسف ىربكلا تامالعلا امأو «لعفلاب لصح دقو 05 يبا ةئعب

 َوَّسْناَو ةَعاّسلا ِتَيَرَقال :ىلاعت هلوق نم دافتسي :رمقلا قاقشناو (يواصلا ةيشاح) ."هلل ارمأ ىتأ" :دح ىلع

 وأ «ءشيرق ىلع ٌّدككَك هنمز يف ىضم دق يذلا عوجلا ناحد يأ :ناخدلاو (نيلامكلا ريسفت) ١(. :رمقلا) ْرَمَقْلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةعاسلا بيرق آلا ناحدلا

 :ىععملاو «هلبق ام هيلع لد فوذحم اهباوجو «ضرتعم اهدعب امو "اذإ"و رخؤم أدتبم "مهاركذ"و «مدقم ربخ :مه ئأف
 ام ىلع بترم :هللا الإ هلإ ال هنأ ملعاف (يواصلا ةيشاح) .نوركذتي فيكف «ةعاسلا مهتءاج اذإ ركذتلا مل فيك

 هنإف ؛ةينادحولاب ملعلا نم هيلع تنأ ام ىلع ٌمُّدف ؛ةعاسلا ترضح اذإ ركذتلا عفني ال هنأ تملع اذإ :لاق هنأك «هلبق

 ملعلا نأ ملعاو .مهولاو كشلاو نظلاك ءديحوتلا يف يفكي ال هريغ نأ ىلإ ةراشإ ملعلاب ربعو «ةمايقلا موي عفانلا

 نم فلكملا هب جرخي يذلا ديحوتلا يف بولطملا وه اذهو «نيقي ملع ىمسيو ءايلمج ولو ليلدلاب ملعلا :ىلوألا ءبتارم
 عم ملعلا :ةثلاثلا .نيقي نيع ىمسيو هللا ةبقارم عم ملعلا :ةيناثلا .فالح هيفو ؛ليلد ريغ نم مزحلا وهو ,ديلقتلا ةطرو

 (يواصلا ةيشاح) .نوسفانتملا سفانتيلف بتارملا هذه يفو «نيقي قح ىمسيو «ةدهاشملا

 سفنلا مضهو عضاوتلا ىلعو «هللا ةينادحوب ملعلا نم هيلع تنأ ام ىلع تبئاف :نيععملاو :خلإ كبنذل رفغتساو

 هل رافغتسالاب هرمأف ءبنذ هل نوكي نأ زاج "تاليوأتلا حرش" فو .كنيد ىلع نم بونذو «كبنذ رافغتساب

 رئاغصلا نم حئابقلا ةرشابم انبونذو «حيبقلا ةرشابم نود لضفألا كرت ءايبنألا بنذ نأ ريغ هملعن ال هنكلو

 (كرادملا ريسفت) .لاصتا امهنيب ةلمج ىلع ةلمج فطعل تايآلا هذه ف تآافلا :ليقو «رئابكلاو

 وهو :"نايبلا حور" يفو ."ةوبنلا جرادم" يف يولهدلا ثدحملا خيشلا اهركذ ىلا هوجولا نم دحأ اذهو :خل هب ّنتسعل

 هبصنم ىلإ ارظن بنذلاب هنع ربعو «ىلوألا كرت نم اةتلع هنع ردص امو ءىلعأ ىلإ هنع كتف عفترا لاع ماقم لك

 ' لمعلا ءاستناو و سفلا يضمو ينطاوملا لاهل داعرإو نورقللا تاكيس رارمألا تاسصو ل كليك ردك



 لاتقلا ةروس م نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 مكعحاضم ىلإ مكاوأم جر دمَدَوْتَمَو راهنلاب مكلاغشأل ؛مكفرصنم َمُكَرََتُم ُمَلَعَيهَّلآَو
 باطنخلاو ورا اس يحاول يدل .مكلاوحأ عيمجب ملاع وه يأ «ليللاب

 ركذ اهيف قوس تل اله الَوَل داهجلل ابلط اوما تريلا لوقو 0 نينمؤملل

 كرة ناتنلا ايف ير نوع هس كني ل ياك + ةَروُس تّلِنَأ اذ داهجلا

 َنِم ِهِيَلَع َيِشْغَمْلا َرَظَن َكِيَلِإ َنوُرظنَي نوقفانملا مهو ءكش يأ ُضَرَم وولف يف نيل

 جي ْرُهَل َوََف هنوهركيو لاتقلا نم نوفاخي مهف يأ هل ةيهاركو هنم ًافوخ ٍتوَمْل
 اا

 557 لاتقلا ضرف يأ ٌرمألا َمَرَع اَدإَف كلل نسح يأ فورم م لوو ةعاط هربخ أدتبم

 (نيلامكلا ريسفت) .فارصنالا نعم. بلقتلا نم ناكم مسا بلقتملا نإف ؛مكفارصنا عضوم هءارلا حتفب :مكفرصنم

 هاور .ةرخآلا يف مكاوثمو ايندلا ف مكبلقتم :مكُذ سابع نبا نعو «ريرج نباو لتاقم نع لقن اذك :خلإ مكاوأم
 ؛ايندم هنوك الإ رهظي ال ةروسلا رحآ ىلإ انه نم :اونمآ نيذلا لوقيو (نيلامكلا ريسفت) .رذنملا نباو ديمح نب دبع
 اهبلغأ ىلع ةيكم اهنأب مدقت اميف لوقلا لمحيف ءامي الإ رهظي مل قافنلا كلذكو «ةنيدملاب الإ عرشي مل لاتقلا ذإ

 هللا ةعاط مهب ىلوألا ناك يأ :مههل ىلوأف (لمجلا ةيشاح) .اهنم ضعبلا ىلع ةيندم اهفأب لوقلا لمحي اذكو ءاهرثكأو

 :ةداتق نع ريرح نباو قازرلا دبع ىورو «سابع نبا نع ءاطع نع يور اذك «ءابلا نيعم. ماللاف .هلوسر ةعاطو
 ظ (نيلامكلا ريسفت) .مهل ريخ "فورعم لوقو ةعاط" :لاقف :مالكلا عطقنا مث ,ديعو "مهل ىلوأ"
 لوقلاو ؛مهل ىلوأ ةعاطلا نأ ىعملاو «ةلمحجلا فطع ليبق نم فطعلاو ,فوذحم هريخ نأ نعي :كل نسح يأ

 فطع هنأ ىلع لدي اذهو «ةباجإلاب فورعم لوقو ةعاطلا مهل ىلوأف :يوغبلا لاقو ءدمحم اي كل ريخ فورعملا

 "كل" :هلوقو ,”"فورعم"ل ريسفت :كل نسح يأ (نيلامكلا ريسفت) .لوقلاو ةعاطلا مهب قيلي يأ «ةعاطلا ىلع

 لوق" :ىلاعت هلوقل ربخ "كل نسح" :هلوق نإ :لاقي نأ نكميو ."لمجلا" نم ؛لوقو ةعاط نم لكب قلعتم
 ."مهل ىلوأف" :ىلاعت هلوقل ربح "ةعاط" :ىلاعت هلوق نوكيو ءكل نسح فورعم لوق يأ ,”"فورعم
 يأ "ناكل" :هلوقو «(يواضيبلا ريسفت) .داهجلا ىلع صرحلا يف هللا اوقدص ولف لاتقلا بجوف :رمألا مزع اذإف
 رغصألا داهجلا يف ةباحإلاو قدصلا مزلي امك هنأ ملعاو ؛داهحلا نع دوعقلاو قافنلاو بذكلا نم مهل اريخ قدصلا

 قفو ىلع تادهاحجملاو تاضايرلاب كلذو «هيلإ رطضا اذإ ربكألا داهجلا يف كلذ مزلي كلذك «هيلع انيعتم ناك اذإ

 يفو ؛حورلاو بلقلا مئانغ نم نامرحلا ببس سفنلاو ةعيبطلا تيب يف دوعقلاف الإو ؛ميلسلا لقعلا وأ دشرملا ةراشإ

 (نايبلا حور) .نيقيلاو ناميإلا لصألاو ,دوهشلا وهو هنم ري وه ام دوجولا لذب



 لاعقلا ةروس مورو نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 َلَهَف ."اذإ" باوج "ول" ةلمجو جو مه اريح َناَكَل ةعاطلاو نامإلا فهل اوُهَدَص وَ

 نإ مكلعل يأ «باطخلا ىلإ ةبيغلا نع تافتلا هيفو ءاهحتفو نيسلا رسكب َرُْيَسَع
 اودوعت يأ (2) َمُكَماَحَرأ اَوُعِطَفُتَو ضزألا ىف أوُدِسْفَت نأ ناعيإلا نع متضرعأ ٌمَلَوت
 نع رْعّمَصأَق ُهّللآ ُمُهَنَعَ َنيِذَّلا نودسملا يأ َكِتلْوُ .لتقلاو يغبلا نم ةيلهاجلا رمأ ىلإ

 لا

 تريذأآ 0 .هنومهفي الف (2) آَهُاَقَقَأ مهل ٍبوُلُق َلَع لب مَأ قحلا نوفرعيف
 لمَأَو مُهَل نيز وس الا ينك بلال كلا امرت لع قافنلاب

 لل ولا ا ل ا لل املا او باسل وو يلمملاو ماللاو هحتفبو ,هلوأ مضب 2و َرْهْل

 ويم مد ضن“ 1 ري دا م كاوا ون ق1 ١
 نوريدتي الفا .ةيادحلا قيرط نع (2) ٌمهَرَصَبَأ معو قحلا عامتسا

 لاقو «هب اوحرص امك «اهلبق اميف اهدعب امل لمع الو «ءافلاب اهارتقا هرضي الو هيف لماعلا وهو :"اذإ' باوج

 مكنم عقوتي لهف يأ :متيسع لهف (نيلامكلا ريسفت) .اوهرك وأ اوقاض :هريدقتو ءفوذحم فرظلا لماع :يضاقلا

 ضرألا يف اودسفتف «ةيلهاجلا يف هيلع متنك ام ىلإ اودوعت ؛هماكحأو نآرقلاو :نامبإلا نع متضرعأ .نوقفانملا اهيأ

 مسالا نيب ةضرتعم طرشلاو ىسع ربح :اودسفت نأ (نيلامكلا ريسفت) .اضعب مهضعب ةلتاقمم ,محرلا عطقو «يغبلاب

 (ريبكلا ريسفتلا) .ماحرألا ةلصو حالصإلاب الإ مكرمأي ال 8تء يبلاو :مكماحرأ اوعطقتو .ربخلاو
 هللا مهنعل نيذلا كئلوأ :لاق هنأك ءاهلبق ام ريرقتل ةيآلا هذهو .اودتهيف هيناعم يف اوركفتي يأ :نآرقلا نوربدعي الفأ

 نوربدتي ال 0 كلذ نع ببستف «مالسإلا ةقيرط 0 0 ةحيصنلا نوعمسي ال مهلعجف «هنع مهدعبأ يأ

 نكل نوربدتي مأ :ئععملاو ءاهلبق ام. ةلصتم :ليقو «ةعطقنم "مأ" نأ ريشي :بولق ىلع لب (يواصلا ةيشاح) .نآرقلا
 ىلع ةلالدلل ؛؟-بولقلا ىلإ يأ- اهيلإ لافقألا ةفاضإو :اهلافقأ (نيلامكلا ريسفت) .قحلا اهيف لدي الف «لفقلا اهيلع

 ."دوعسلا يبأ" نم «ةدوهعملا لاعفألا رئاسل هتسناجم ريغ ءاهل ةبسانم ءامب ةصوصخم لافقأ امنأ

 عراضملا ةنز ىلع ءايلا نوكس عمو ءورمع يبأل لوهحملا يضاملا ةنز ىلع ءايلا حتف عم ماللا رسكبو يأ :هلوأ مضب

 لدي امك هللا مهلهمأو :نيعملا :ليقو «ينامألاو لامآلا يف مهدم يأ :يلمملاو (نيلامكلا ريسفت) .بوقعيل مولعملا

 يف دمو ءاولهمأ مهنأ :ورمع يبأ ةءارق ىلع ئعملاو "نإ" ربخ ىلع فطعلل وأ لاحلل واولاو «بوقعي ةءارق هيلع

 (نيلامكلا ريسفت) .ناطيشلا ريمض لوعفملا :ليقو ؛«-مهل نيعأ- رورحماو راجلا ىلإ دنسم لعفلاف ؛مهرمع



 لاتقلا ةروس م ه نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 هريذلل أولاق ٌمهنأب مهالضإ يأ كلذ .مه لضملا وهف ا هتدارإب ناطيشلا

 راما رمأ ملا ضخ ى حمس نيكرشملل يأ لآ ترن انام ةداعلا رمأ ٠ حالا نشحن كجمال ب نيك رش سا لع
 ةللاو .ناعت للا ةرهظافا ءارس كلذ اولاق:ءةعف داهكلا نع سانلا طيبثتو لَك يبنلا ةوادع

 ُمُهَتََوت اَذِإ مهاحَفيَكَ هر و رس عمج ةزمه ا حتفب () ْرُهَراَرْسِإ ُمّلعَي
 نم عماقم. مهروهظ 9 ْمُهَرَبدَأَو َمُهَهوَحَو ةكئالمللا نم لاح روُبِرْضَي ةكيَتلَمْلا

 اوهركو هللا 00 ارم ةروكذملا ةلاحلا ىلع يقوتلا يأ كلذ ؟ديدح
 1 وو نص ا م ر همك < مرو 6- 1 عايد د

 . مهبولق ف تريذلا َبِسَح مأ (2) َمهلَمَعأ طبحاف هيضري امج لمعلا يأ ءهناوُصر

 «راتخملا لعافلا هنأل ؛هللا نم الإ نوكي ال وهو «لاهمإلا هانعم ءالمإلا :هريدقت ردقم لاؤس نع باوج :ناطيشلا
 هنأل ؛هيدي ىلع راح هنأ رابتعاب ناطيشلل دنسأو هللا وه ةقيقح يلمملا نأب باجأف ؟ناطيشلل بسني فيكف

 (يواصلا ةيشاح) .لحألا ةعس مهل سوسوي
 نوكي ال لاحآلا دحو لاهمإلاو ءالمإلا :ليق نإف :هلوقب هريغو يزارلا حرص لاؤس نع باوج :خلإ ىلاعت هتدارإب
 نأ :باوجلا لصاحو ؟ناطيشلا وه نوكي ذئنيح يلمملا نإف ؛مهل يلمأو :أرق نم ةءارق حصي فكيف «هللا نم الإ
 هناسلو هيدي ىلع كلذ ردق هللا نإ ثيح نم ناطيشلل لعفلا دنسأ امنإو «ةقيقحلا يف هللا وه يلمملاو لوسملا

 .نونمؤت رمألا رحخآ يف مث ,مكتسايرب اوعتمتف ,ةحسف مكلاجآ يف :مهل لوقيو ؛مهيلعبي ناطيشلا كلذف
 ىلع نآرقلا لوزنل نيهراكلا دوهيلل "وهرك نيذلل" :هلوقو «نيقفانملا نيعي اولاق مهنأ ببسب يأ :اولاق مفأب
 مهنأ ىلع حراشلا ىشم نكل .دوهيلل اولاق نوقفانملا يأ :"كرادملا" يفو 0000 لوس

 :"دوعسلا يبأ" ةرابعو (يواضيبلا ريسفت) .نوقفانملا وأ ,دوهيلا مه لئاقلاو يأ :نيكرشملل يأ .نيكرشملل اولاق
 هللا دنع نم هنأب مهملع عم دلي هللا لوسر ىلع نآرقلا لوزتل نيهراكلا دوهيلل يأ "هللا لزن ام اوهرك نيذلل"
 (لمجلا ةيشاح) .ليق امك نيكرشملل ال ؛«مهيلع هلوزن ف اعمطو ادسح ؛مىلاعت

 .مهرابدأو ,مههوجو امب نوبرضي «ديدحلا نم عماقم, مهحاورأ ضبق دنع مهيتأت باذعلا ةكئالمف يأ :نوبرضي

 نم اوعنص ام ةعاطلا نع اوجرخو «ناميإلا دعب اورفك ثيح «ةعاطلاو نامبإلا نم يأ :هيضري امب (يواصلا ةيشاح)

 ؛قباسلا مهفصوب اوفصو «ةعينشلا مهاوحأ تلصف نيذلا نوقفانملا مه :خلإ نيذلا بسح مأ .دوهيلا عم ةلماعملا
 اهمساو «ةليقثلا نم ةففخم "نأ"و ,ةعطقنم "مأ"و ,"مهفاغضأ هللا جرخي نل نأ" :هلوقب مهيلع يعنلا يف دكآ هنوكل
 بسحأ لب يأ ,"بسح" ىلوعفم دسم ةداس اهتلصو "نأ"و ءاهربخ اهزيح يف امو "نأ"و ,فوذحم نأشلا ريمض

 (نيلامجلا ريسفت) .لامتحالا تحت لحخدي نأ داكي ال امم كلذ نأ :ئعملاو لإ ضرم مههولق يف نيذلا



 لاعقلا ةروس موو نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ُءاَشْد َوَلَو .نينمؤملاو يننا ىلع مهداقحأ رهظي © ٌمُجدَعُض أ هلل جرحت نأ نأ ٌضَرم

 ٌمِهِنفِرعَحَلَو مهتمالع َرُهَمِيِسب مُهَْفَرَعل يف ماللا ترزكو ,مهكانفرع َرُهَكَتَيَرَأَل

 «كدنع اوملكت اذإ هانعم يأ ٍلَوَقْلا نخل ىف هباوج اهدعب امو ,فوذحم مسقل واولا

 مكنربتخن ْمُكَسَوْلبحَلَو © ركَمَعَأ ْمَلعَي هلو نيملسملا رمأ نيجهت هيف اب اوضّرعي نأب

 هريغو داهجلا يف َنيِرِيَّصلَآَو كني َنيِدِهَجُمْلا روهظ ملع َمَلَعَت قَح هريغو داهجلاب
 ق ةراو ءايلإب .هريغو داهجلا يف مكنايصعو مكتعاط نم ع ٍدمراَبْحُأ رهظن ْأَوُلَبَتَو

 ل لوول را قحلا قيرط ِهّللا ٍليِبَس نع ْأوُدَصَو أوُرفك َنيِذْلا َّنِإ .ةثالثلا لاعفألا

 يف نيذلا بسحأ لب :نيعملاو «بلقلا يف ةوادعلا كاسمإ وهو ءدقحلا وهو :رسكلاب نغض عمج ناغضأ :مفاغضأ

 ؛"حورلا" نم «نينمؤمللو لع هللا لوسرل اهزريي حلو ,مهداقحأ هللا جرخي نل نأ نينمؤملل ةوادعو دقح مكولق

 يف ماللا تررك :"دوعسلا يبأ" يفو (لمجلا ةيشاح) .ةغلابملل ؛مهتفرعلف :هلوق نم يأ "لإ ماللا تورك"

 تلعج ولو «ةيملع ةيؤرلا نأ ىلإ ريشي ؛مهفايعأب مهفرعتو ؛تارامأو لئالدب يأ :مهكانفرع .ديكأتلل ؛"مهتفرعلف"

 (نيلامكلا ريسفت) .ىفخي ال امك «نيعملا حصو زاح ةيرصب
 دقلو ؛مهاميسب مهفرعي ناك «نيقفانملا نم ءيش ةيآلا هذه دعب تك هللا لوسر ىلع يفخ ام :ه سنأ نع :مهتمالع

 مهنم دحاو لك ىلعو اوحبصأو «ةليل تاذ اومانف ءسانلا مهوكشي «نيقفانملا نم ةعست اهيفو تاوزغلا ضعب يف انك

 يف لاك "ول" باوج يف ةلخاد "مهنفرعتلو" يف ماللاو :مهنفرعتلو ."دوعسلا يبأ" يف امك «"قفانم اذه" بوتكم
 (كرادملا ريسفت) .فوذحم مسق باوحج يف نونلا عم ةعقاوف 'مهنفرعتلو" يف ماللا امأو ,فوطعملا يف تررك "مهكانيرأل"
 مالكلاب ةيانكلا :يناثلاو .أطخلا ىلإ بارعإلا نع مالكلا فرص :امهدحأ «نيينعم ىلع لاقي :نحللا :لوقلا نحل يف

 !دمحم اي كنإو :ةيآلا عمو ءانه دارملا وهو ءاريقحت هنطابو اميظعت هرهاظ نوكيف «نطابو رهاظ مالكلل نوكي ثيحب

 (يواصلا ةيشاح) .رفك هنطابو «مالسإو ناميإ هرهاظ يذلا ءلوقلا نم كب هنوضرعي اميف نيقفانملا نفرعتل

 دنع قفانم ملكتي ال اذه دعب ناكف ءمهل ضغبلا نم مهسفنأ يف ام نامتك ىلع نوردقي ال مهنأل يأ :اوضرعي نأب

 نع هتلامإو هبولسأ :لوقلا نحل :يضاقلا لاق .هنطاب داسف ىلع همالك ىوحفب لدتساو «هلوقب هفرع الإ 0

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيروتو ضيرعت ةهج ىلإ حيرصلا ةهج
 .ميثللا :نيجهلاو ؛هتعاضإ ملعلا يقو «هبيعت ام :مالكلا نم مضلاب ةنجه لاو «حيبقتلا :نيجهتلا :نيملسملا رمأ نيج

 ."ولبن"و "ملعت"و "مكنوبتل" يهو :ةثالثلا لاعفألا يف (سوماقلا)



 لاتقلا ةروس مك نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 يق تا 1 ازطدب نإ ذا ليس قسوه قطا ول اكقاق تت زب هويلع
 يف تلزن ءاباوث ةرخآلا يف امل نوري الف ءاهوحنو ةقدص نم اهلطيي /) َمُهَطَمَعَأ

 هللا اوكا أوتماَء َنيِذْل 0 .ريضنلاو ةظيرق 5 وأ .ردب باحصأ نم نيمعطملا 5

 و .الثم يصاعملاب 2 دٌكلمعأ اَوُلِطَبُت اَلَو َلوُسَرلآ أوُعيِطَأَو

 قلع مهيارقن نونيعي اوناك ر افكلا ءاينغأ نأ كلذو ءردب موي رافكلل ماعطلا نيمعطملا يف يأ :خ! نيمعطملا يف

 لوما نوفل اودعك يول نإ :ىلاعت هلوق ئيعم<. ةيآلا هذهو .هبارضأو لهج يبأك هباحصأو هللا لوسر برح

 ءاهعمجأب ردب ةوزغل تجرح اشيرق نأ كلذ ببسو .ةيآلا ("7:لافنألا) كاَهَنوَقِفْتُيَسَف دا لس ع اودطل

 ةكم نم مهجورخ نيح نم مهل رحن نم لوأف «شيجلا نومعطي مهؤاينغأ ناكو ءبدحو طحق ماع ماعلا ناكو
 ,رحبلا وحن ىلإ هنم اولامو «ديدقب ارشع لهس مث «نافسعب اعست ناوفص مث ءروزج رشع مهل رحن «لهج وبأ
 ءارشع سابعلا رحنو ءاعست يحمجلا سيقم رحنف «ءاوبألاب اوحبصأ مث ءاعست ةبيش مهل رحنف ءاموي اوماقأف اولضف

 اولكأف برحلا مهلغش مث ءاعست هيلع سيقم رحنو ءارشع ردب ءام ىلع يرتحبلا وبأ رحنو ءاعست ثراحلا رحنو
 (يواصلا ةيشاح) .مهداوزأ نم
 ةلمجلابو ؛هلوسر ةعاطو «هتعاطب نينمؤملا رمأ هللا لوسرل مهتفلاخعو رافكلا لاوحأ ركذ امل :اونمآ نيذلا اهيأ اي
 .بيترت نسحأ ىلع نيرفاكلاو نينمؤملا فاصوأ ركذ ىلع تلمتشا ةروسلا هذهف

 يصاعملا طبحي هنأ هبهذم ىلع يرشختزلا جتحا هبو «رئابكلاو يصاعملاب :نسحلا لاق :يصاعملاب مكلامعأ اولطبت الو

 نمك وهف ءرمحخ ةعرج برش مث هرمع لوط هللا دبع نم نأ ىح «تاعاطلا عيمج طبحت ةدحاو ةريبك نأو ؛«تاعاطلا
 ّملاو بجعلاو ءايرلاو قافنلاو رفكلاك .ءالؤه هب لطبأ ام لثع. اولطبت ال :عملا نأب :قحلا لهأ باحأو «هدبعي م

 انك :رمع نبا نعو «ةعمسلاو ءايرلاب :يبلكلا نعو «قافنلاو كشلاب اولطبت ال :ام#د سابع نبا نع يورف «ىذألاو
 تلزن املف ؛"مكلامعأ اولطبت ال"و تلزن يح ءالوبقم الإ تانسحلا نم ءيش سيل هنأ ىرن - ةباحصلا رشعم -
 :تلزن يح «كله دق انلق ائيش اهنم باصأ نم انيأر اذإ انكف «ءشحاوفلاو رئابكلا لاقف ءانلامعأ لطبي امو :انلق

 انيار اذإ انكر «لوقلا نع ايفتك فلوت ابل م «ءاسلاو 26 رمل كللذ نود اما ةويوو كرش نأ ريال ذا نإ

 (نيلامكلا ريسفت) .هل انوجر ائيش اهنم بصي مل نإو هيلع انفخ ائيش اهنم باصأ ادحأ

 لاقو «ةفينح وبأ لاق هبو هتالصو عوطتلا موص لاطبإ ميرحتل ةيآلا لومش ىلإ هب راشأ ؛"لمجلا" يف :الثم يصاعملاب
 ءالؤه هب لطبأ امي يأ :"دوعسلا يبأ" يفو ."عماوجلا عمج حرش" يف فنصملا خيشلا هررق امك «هفالخب يعفاشلا

 .ةريبكلاب تاعاطلا طابحإ ىلع ليلد هيف سيلو ءاهوحنو ىذألاو نملاو ايرلاو بجعلاو قافنلاو رفكلا نم «مهلامعأ



 لاتقلا ةروس مهب نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 روعي نآف رانك مهو اونام عن ىدهلا وهو .هقيرط هللا ٍليِبَس نَع ْأوُدَصَو أوُرفك َنيِذَلأ نإ

 عففبن لكلا لإ اَوَعَدَتَو اوفعضت أوت الف .بيلقلا باحصأ يف تلزن 2 َرُه ُهّنل

 وأو هنم فذح َنلَعأْلا مشن ”ههومتيقل اذإ رافكلا عم حلصلا يأ ءاهرسكو نيسلا

 قو مكلمعأ مكصقني َرْكَرَبَي نو رصنلاو نوعلاب مُكَعَم ُهَللاَو نورهاقلا نوبلغألا ؛لعفلا مال

 ملا اوفو ا نِإَو ل أاهيف لاغتشالا يأ ايدل هر اَمَنِ .اباوث يأ

 ةكرل لب ءهعيج ملون علي الو خروج زكيؤ ةرعآلا رومأ نم كلذو ةاكزلا ]ب م | ا لإ ناوفأ فرع فلل
 لخبلا جرم ْاوُلَحَبَت اهبلط يف غلاي َمُكِفَحُيَف اَهوُمُْكَلَمَسَي نإ .اهيف ا

 ا رب عينيا أ

 .هرفك ىلع تام رفاك لك يف ماع اهمكح نكل ءرافكلا نم ىلتقلا هيف يقلأ ردب يف ريب وه :بيلقلا باحصأ

 مكل نيبت اذإ يأ ءردقم طرش باوج يف تعقو ةحيصف ءافلا :اونق الف ."نايبلا حور" يف هلثمو ."لمجلا" نم

 (يواصلا ةيشاح) .اونهت الف ةرخآلاو ايندلا يف رفكلا لذو «مالسإلا زع ةيعطقلا ةلالدلاب
 اوعدت ال يأ ءركب يبأو ةزمحل :اهرسكو (كرادملا ريسفت) .حلصلا ىلإ رافكلا اوعدت الو يأ :ملسلا ىلإ اوعدتو

 (نيلامكلا ريسفت) ."اونمت" ىلع هفطعل ؛يهنلا مكح يف هلوحدل ؛موزحب "اوعدت" ةملكف «ءادتبا حلصلا ىلإ رافكلا

 (نيلامكلا ريسفت) .مكملظي ال :امهذ سابع نبا نعو «هقح صقن اذإ ارتو هرتو نم :مكصقني

 وو بعل اهلك ايندلا نأ متملع دقو «ةرخآلا بلط نع ايندلا مكعنمت فيك نعي ءرورغو لطاب يأ :وهو بعل

 «لآملا يفو لاحلا يف ةعفنم هيف سيلو ناسنإلا لغشي ام :بعللاو «هتعاطو لجو زع هللا ةدابع يف اهنم ناك ام الإ

 (نزاخلا ريسفت) .وهللا وهف هسفن تامهم نع هلغشأ نإو «بعللا وهف ةمهملا هلاغشأل هبنتي ملو ناسنإلا هلمعتسا اذإ مث

 ةيشاح) .اهضعب جارخإب مكرمأي لب ءةاكزلا يف مكلومأ عيمج جارحإب مكرمأي ال يأ :مكلاومأ مكلأسي الو

 .هلاصيتسا يأ «براشلا ءافحإ هنمو «ةغلابملا :ءافحإلا :مكفحيف (يواصلا

 'متنأ"و «هيبنتلل "اه" :متنأ اه (نيلامكلا ريسفت) .مالسإلا نيدل مكناغضأ لخبلا رهظي يأ : لخبلا جرخيو

 نيب ةضرتعم ءادنلا ةلمجو «هربخ "نوعدتو" :رسفملا هردق ءفوذحم ءادنلا فرحو «ىدانم "ءالؤه"و ءأدتبم

 (يواصلا ةيشاح) .ربخلاو أدتبملا



 تفعل مهم نورشعلاو سداسلا ءزجلا
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 111111111171010 لبقتسملا اهريغو ةكم حتفب انيضق َكَل اَنَحَتَف اذ

 لبقتسملا يق

 ىدعتي يأ :هنعو هيلع لخب (دوعسلا يبأ ريسفت) .هيلإ دئاع لخبلا ررضو قافنإلا عفن نم الك نإف :لخبي اهنإف
 امإ :اول ل نإو ا ريسفت) .قحتسملا نع كاسمإ هنأل ؛يدتعملا كاسمإلا ئعم هنمضتل ؛!"نع"و "ىلع"ب

 عوقولا يضتقت ال ةيطرشلاو «مهتبترب مهدعب نم دحأ لصي مل هنأل ؛فيوحختلا هنم دوصقملاو «ةباحصلل باطخ

 (يواصلا ةيشاح) .لعفلاب 0 ليدبتلاو «نيقفانملل باطحخ وأ
 نيدصاق هباحصأ نم ةئام عبرأو فلأب ةسداسلا ةنسلا يف جرح ُدْن هللا لوسر نأ الوزن ببس :خلإ حتفلا ةروس

 املف «ةئام عبس موقلا قاسو «مرحلل ايده ؛ةندب نيعبس د5 قاسو «ةفيلحلا يذ نم ةرمعلاب اومرحأف «رامتعالل ةكم

 ديري دلي هللا لوسر نأب اهلهأ ربخيل ؛ةكم هدو نامثع لسرأ ؛ةلحرم ةكم نيبو اهنيب «ةيرق يهو ؛«ةيبيدحلا اولصو

 نأ قو ةباحصلا يف سيلبإ عاشأف ؛مهدنع هوسبح هدو نامثع بهذ املف ءابرح ادصاق نكي ملو مارحلا هللا تيب ةرايز

 «بعرلا مهذحأ كلذ نيكرشملا غلب املف ءابرح ةكم نولحدي مهنأ ىلع هباحصأ دي هللا لوسر عيابف «لتق نامثع

 ىمايأ ةثالث اهيف ميقيو اهلحديو «لباقلا ماعلا ف يتأي نأ ىلع دلي هللا لوسر نم حلصلا اوبلطو «نامثع اوقلطأو
 «مهتيلست هللا دارأف «ةبآكلاو نزحلا مهولعي اوعجرو ءيدهلا نم هوقاس ام حبذو «قلحلاب كانه هباحصأو وه للحتف

 نيب نافسع مامأ داو وهو «ميمغلا عاركب وهو .هعوجر يف اليل رئاس وهو هيلع هللا لزنأف ؛مهنع نزحلا باهذإو
 (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .ةروسلا رخآ ىلإ "انيبم احتف كل انحتف انإ" :ةنيدملاو ةكم

 يف تلزن ةيآلا نإ :لاقي امع باوج وهو ءاهوحنو فئاطلاو نينحو ربيخك يأ ءاهريغو ةكم حتفب :انيضق
 ريبعتلا نأب باجأف ؟يضاملاب ربع فيكف «ةنماثلا ةنسلا يف الإ حتفت مل ةكمو ءتس ماع ةيبيدحلا نم هعوجر

 ؛ةقيقح يضاملاب ريبعتلاف ذئئيحو .نيبملا حتفلاب لزألا يف كل انمكح :ىعملاو «يلزألا ءاضقلل ةبسنلاب يضاملاب

 اضيأ بيحأو :(19:فهكلا) «روّصلا يف َحِفْنَوإل :ريظن ؛عوقولا ققحتل ؛زاحب يضاملاب ريبعتلا نأب اضيأ بيحأو
 (يواصلا ةيشاح) .هريغ ف بصي مل ام هيف باصأ هنأل ؛ةيبيدحلا حلص هب دارملا نأو «هتقيقح ىلع حتفلا نأب



 حفلا ةروس ؟8 نورشعلاو سداسلا ءرزجلا

 5 عديم ا فدا ل رسال عا 0 نا و رت 3
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 ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةمصعل لوؤم وهو ءداهجلا يف كتّمأ بغرتل ؛هنم َرَّكَأَت اَمَو

 1 ,ةيئاغلا ةلعلل ماللاو «بونذلا نم عطاقلا يلقعلا ليلدلاب مالسلاو

 0 :"جاهنملا" ةرابعو ءاحلص تحتف اهنأ :يعفاشلا بهذمو «ةفينح يبأ بهذم اذه :ةونع

 ءةكم لهأ يأ (5؟:حتفلا) اوُرَمك َنيِذَلا ْمُكَدَئاَق ْوَلَوإط :ىلاعت هلوق هيلع لد امك :هحرش يف يلمرلا لاق
 ؛لاتقلل ابهأتم دلو اهلحد امنإو (؟ 4 :حتفلا) «ةكم نط ْمُهّْنَع ْمكَيِدْيَأَو مكْنع ْمُهيِديأ َتفَك يِذّلا َوُهَول :هلوقو

 اهلفسأ نأ :"يطيوبلا" يفو .اهوحد لبق نايفس يبأ نيبو هنيب عقو يذلا حلصلل مهضقنو ,مهردغ نم افوح
 رابخألا عمتجت اذميو هل مكحلا راصف .هتهج نم ٌدُي لخدو ءاحلص هذ ريبزلا هحتف اهالعأو «ةونع دلاخ هحتف

 (لمجلا ةيشاح) .ضراعتلا اهرهاظ يلا

 «صخشلل نوكت ةرفغملاو «هللا نم ئشان حتفلا نإ :لاقي امع باوج وهو ."ةكم حتفب" :هلوقب قلعتم :كداهجتب

 هللا نم ناك نإو حتفلا نأب باحأف ؟صخشلا نم نوكي ام ىلع بترتت نأ نأشلا امنإو ؟هيلع بترتت فيكف

 (يواصلا ةيشاح) .رابتعالا اذهي ةرفغملا حتفلا ىلع بترتي هنأ حصف «داهجلا وهو يبنلا لعف ىلع بترت هنكل
 (نيلامكلا ريسفت) .مزاللا "نابأ" نم هنأ ديري :انيب

 هللا كل رفغيل ؛رفغتساف انيبم احتف كل انحتف انإ :ريدقتلاو «ةرفغملل ببسب سيل حتفلا :ليق :لإ هللا كل رفغيل

 حتف نوكي نأ زوجيو «(7:رصنلا) «ةْرِفْغَتْساَو َكبَر ٍدّمَحِب ْحَبَسف :هلوق ىلإ 4ُخْنَْلاَو هللا ُرْضَن َءاَج اًذإإ» :هلثمو
 نأ :اهنم «ةريثك ةبوحأب اضيأ يزارلا باجأو ."كرادملا" نم «نارفغلل اببسو ودعلل داهج هنإ ثيح نم ةكم

 اجح هلعجا مهللا :جحلا يف لاق ثيح ُهْلي يبنلا ءاعد ىلإ ىرت الأ «ةرفغملا لصحت جحلاب مث ,جحلا لصحي حتفلاب
 باوجلا :انلق ؟هل رفغي اذامف «بنذ ٌهْلُي يبلل نكي مل :"ريبكلا" يف اضيأو ءاروفغم ابنذو ءاروكشم ايعسو ءاروربم

 .ءايبنألا ىلع ةزئاج اهنإف ؛رئاغصلا :اهئلاثو .لضفألا كرت دارملا :اهيناثو .نينمؤملا بنذ دارملا :اهدحأ .هوجو نم

 «لووم هو هل بنذلا دانسإ نأ يأ :لوؤم وهو (نيلامكلا ريسفت) .هيلع ةرفغملا بيترت نم اوملع امل :لإ بغرتل

 هنيب ةلاحإلا نارفغلاب دارملا نأب وأ «"نيبرقملا تائيس راربألا تانسح" باب نم وه وأ ءكتمأ بونذ دارملا نأب امإ

 قئاللاف «هباذعو بنذلا نيب وأ «بنذلاو دبعلا نيب امإ رتسلاو «رتسلا وه رفغلا نأل ؛هنم ردصت الف «بونذلا نيبو

 دارملا :ليقف مالكلا ملع يف نيب امك :ءايبنألا ةمصعل (ارصتخم يواصلا ةيشاح) . يناثلا ممألابو «لوألا ءايبنألاب

 مدآ كيوبأ بنذ وه "مدقت ام" ضعب 4 «نييرقملا تائيس راربألا تانسح نإف ؛ظيلغتلل ىلوألا كرت بنذلاب

 م ؛لعفلا رخآ ىلع ةبترتملا يهو يأ :ةيئاغلا ةلعلل (نيلامكلا ريسفت) .كتمأ بونذ "رخأت ام"و ءءاوحو

 (يواصلا ةيشاح) .ماكحألاو لاعفألا يف ىلاعت هللا ىلع ضارغألا ةلاحتسال ؛ةثعاب



 ختفلا ةروب م نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 هب َكَيِدَبَيَو َكِيَلَع هماعنإ ُهَتَمَعَي روكذملا حتفلاب ّمَتُيَو ببس ال ببسم اهوحدمف

 رع هب ُهّللآ كتب يو .مالسإلا نيد وهو «هيلع كتبثي 9 اميقتشم اقيرط الطارف

 ِبوُنُق ىف ةنينأمطلا َةَنيكَسلأ َلّرْنَأ َىِذّلَا وه .هعم لذ ال ّقع اذ ارصن 9 ئيِرَع
 ءامب اونمآ اهنم ةدحاو لزن املك ,نيدلا عئارشب ل عم 2 هيإ أَوُداَدَرَيِل َنيِيِمْؤُمْلآ

 ا يا ل 0 ٍ
 هللا ناكو لعفل مكريغب هنيد رصن دارأ ولف ضَرألاَو ِتَوَّمَّسلا ٌدوُنَج ِهَّلَِو داهجلا اهنمو

 ًِ 7 و روع مص ار < 2 2# ا د ودم 0 ا 0 0 ١

 َنيِدِاَح رتجنألا اهتحت نم ىرجت تسنَج ِتَسِوْؤَمْلاَو َنيِيِمْؤَملا داهجلاب رمأ يأ ءفوذحمم
 َنيِقِفَتُمْلا بمذَعُيَو (2) اًميِظَع اًروف هللا دنع َكِلاَذ ناك َمِهاَنْيَس َمُهَنَع َرِفَكُيَو ايف د ا ا ل م ا ل د ا ا ا وو تا دل بح نيا .
 ل وسلا قتل رنا ليست

 يف ررقم وه امك ؛ءكلذك تسيل ةرفغملاو ءرهظلا بوجول لاوزلاك «هيلإ مكحلا فاضي ام :ببسلا :ببس ال

 "ليعف" نأ :هباوج حيضوتو ءرصنلل ال روصنملل فصو زيزعلا نإ :لاقي امع باوج :زع اذ (لمجلا ةيشاح) .هلحم
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهنيقي ىلإ امضنم انيقي يأ :انامبإ اودازيل (يواصلا ةيشاح) .زعلل ابوسنم ارصن يأ «ةبسن ةغيص
 (لمجلا ةيشاح) .هلوسرو هللاب يأ ,فوذحم "مهفامإ عم" :هلوق قلعتمو «"اناميل" ب قلعتم :نيدلا عئارشب

 .داهجلاو جحلا مث «ةاكزلاو ةالصلا مث ,ديحوتلا دي يبلا هب مهاتأ ام لوأ نأ :# سابع نبا نع :لزن املك

 نأ ةداهشب هلوسر هللا ثعب :ى#ذ سابع نبا لاق :خلإ اهنم ةدحاو (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهناميإ عم اناكإ اودادزاف

 ءءيشب اورمأ املكف «مهنيد مه لمكأ تح جحلا مث ,مايصلا مث «ةاكزلاو ةالصلا مهداز هوقدص املف «هللا الإ هل ال

 ؛هسفنب ال هب نّمؤملا ةدايز بسحب ناميإلا ةدايزف .رذنملا نباو يناريطلاو ريرج نبا هحرخأ .اقيدصت اودادزا هوقدصف

 يذلا :داهجلا (نيلامكلا ريسفت) .صقني الو ديزي ال نامبإلا نأ - ةيديرتاملا دنع ررقت ام ىلع - ةيآلا دري الف

 (نيلامكلا ريسفت) .هلبق ام مئالي اذميو بونذلا ةرفغمل اببس راص
 «كب لعفي ام هللا نيب دقو ءائيرم ائينه :اولاق "... هللا كل رفغيل" تلزن امل :سنأ نع "حيحصلا" يف :للإ لخديل

 املو ."انحتف انإ" ل ةلع اضيأ هنأ رهاظلاف اذه ىلعو «"اميظع ازوف" :هلوق ىلإ "لحديل" :تلزنف ؟انب لعفي اذامف

 قلعتم هنأب هريغ هنع رذتعاو ءردق ام ردقف ءرسفملا هنع لدع دحاو لماعب رج يقرح قلعت نم هيلع دري ناك
 (نيلامكلا ريسفت) ."لزنأ" ب قلعتم وأ ."اودادزي"ب الوأ هقلعت دعب "انحتف انإ" :هلوقب



 حتفلا ةروس م55 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 نك ادمحم رصني ال هنأ اونظ «ةثالثلا عضاوملا يف اهمضو نيسلا حتفب ِءْوّسلآ ير هللا

 َدَعَأَو مهدعب أ كهعلو َمِييلَع هللا َبِضْعَو باذعلاو لذلاب وسل ةرَد مل نينمؤملاو

 انيِرَع ُهَّللأ ناك ضزألاو تامل ُدوُنج هلو .اعجرم خه) اريِصَم ٌتَءآَسَو 000

 ىلع ادهش َكلَتلَسَرَأ ان .كلذب ًافصتم لزي مل يأ ؛هعنص يف © اًميكَح هكلم يف

 لمع نم- اهيف ًافّوخم ًارذنم جو ريِذَتَو ةنجلاب ايندلا يف مهل رّيَبُمَو ةمايقلا يف كتم
 ُهوُرّرَعَتَو هدعب ةثالثلا فو هيف ءاتلاو ءايلاب ءِهِلوُسَرَو 4 هّللاب أوُبِموُبَل .رانلاب -اءوس

 ةيوححببست و ةورقوتو هورزعت يأ ريثك نباو ورمع بأ

 هلوسرو هلل امهريمضو ءهومظعت ُهوُرَوَوُتَو د 5 00 ئرقو 0

 21 ا 5 ةييدطاب ا

 يف حراشلا هيلإ راشأ امك «مذلا هانعم :حتفلاو «رشلاو ةميزهلاو باذعلا هانعم :مضلاف :اهمضو نيسلا حتفب

 قبس اذهو ؛"ءوسلا نظ متننظو" :هلوق ثلاثلاو نيذه يأ "ةثالثلا عضاوملا يف" :هلوقو (يحركلا ريسفت) .ريرقتلا

 قافتاب حتفلا الإ امهيف سيل ثلاثلاو لوألا عضوملا ذإ ؛يناثلا عضوملا يف لوقي نأ هباوصو ؛حراشلا نم ملق
 ةثداحلا يف تلمعتسا مث ءزكرملاب طيحملا طخلا نع ةرابع :لصألا يف ةرئادلا :ءوسلا ةرئاد (لمجلا ةيشاح) .ةعبسلا

 (لمجلا ةيشاح) .هيلع تعقو نم. ةطيخملا

 :يرخعرا لاق .مهاطختي ال مهيلع رئادو ممب قئاح وهف «نينمؤملاب هنوصبرتيو هنونظي ام يأ :باذعلاو لذلاب
 (نيلامكلا ريسفت) .افوطخسيو اهفومذي يلا ةرئادلا :حتفلاب ءوسلا ةرئادو امهريغو ءامدلاو «كالحلا ءوسلا

 هنمو «هاذأ نع مهعنمو «هءادعأ هنع در دق الحر رصن نم نأكف «درلاو عنملا :ريزعتلا لصأ :"ةياهنلا" يف :هورصني

 .ةيناقوفلا عم نيتمجعملا نييازلاب "هوززعت" :ذاشلا يف ئرقو .بنذلا ةدواعم نع عنمي هنأل ؛دحلا نود بيدأتل ؛ريزعتلا

 :يوغبلا لاق .هنيد ةرصن هللا ريزعتب دارملاو ءامهنم الك اومظعتو اورصنت يأ :هلوسرو هلل امهريمضو (نيلامكلا ريسفت)
 لعجب رئامضلا قرف نمو هلل اهلك رئامضلا :يرشخمزلا لاق .فقو انههو دو يبلا ىلإ ناتعحار ناتيانكلا ناتاهو

 (نيلامكلا ريسفت) .امهنم لك ىلإ ريمضلا داعأف «نيلوقلا نيب عمج فنصملاو ,دعبأ دقف دلي يبلل نيلوألا

 (نيلامكلا ريسفت) .نيتقولا كنيت هوحبس وأ «هللا ناحبس :اولوق ئععملا وأ «عبرألا ةالصلا يشعلاب دارملا :يشعلاو

 .(8١:حتفلا) ©« كوع ذِإ َنيِنمْؤُملا ِنَع هللا يضر دلل :اهيف ىلاعت هلوقل ؛كلذب تيم :ناوضرلا ةعيب



 حتفلا ةروس مك نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ل يبلا اهب اوعياب يتلا َبيِدَيَأَقْوَ هلآ ُدَي «هللا َعاطَأ قف َلوُسَدلا عِطُي ْنَم :وحن وه

 ُتْكَياَمّنِإَف ةعيبلا ضقن َتَكَن نَمَف اهيلع مهيزاجيف مهما ىلع عاتب اع رخال
 نيدص وب ل

 نونلاو ءايلاب ِهيِتْؤُيَسَف َهَللآ ُهْيَلَع َدَهنَع امب قو َنَمَو ا هضقن لابو عحري
 ةفوكلا لهأو ورمع يبأل

 نيذلا يأ «ةنيدملا لوح بارغألا َنِم َوُفّلَخُمْلا كَل ُلوُقَيَس © اًميِظَع اًرَجَأ

 ٌرِفْغَتْساَف كعم جورخلا نع اَنوُنَهأَو اَنْل ومأ اَتِلَعَس 0 اذإ «ةيبيدحلا ماع كل
 " :هلوقب قلعتم

 هم را ع ور ٠ اا خا ل

 2 مهتدسلاب نولوقي :مهل ابذكم ا لاق («كعم جورخلا كرت نم هللا امل

 هدقعك لوسرلا عم قاثيملا دقع ئعملا اغعإو ءماسجألا تافص نعو «حراوتلا نع هزنم ىلاعت هنأ ىلإ ةراشإ :وحن وه

 .هريغو "كرادملا" يف حرص امك ءامهنيب توافت ريغ نم «هللا عم

 بحاص لاقو ."مهيديأ قوف" ريخلا نم مهدعو امل ءافولاب "هللا دي" :سابع نبا لاق :خلإ دي يبنلا امب اوعياب يتلا
 نيعيابملا يديأ ولعت بلا هللا لوسر دي نأ ديري «ليجبتلا ةقيرط ىلع اديكأت هدكأ ,"هللا نوعيابي امهنإ" :لاق امل :"فاشكلا"

 نم هللا عم هدقعك لوسرلا عم قائيملا دقع نأ ريرقت :ئعملا نأو ,ماسجألا تافصو «حراوجلا نع هزنم هللاو هللا دي يه

 عم ةلييخت ةراعتسا ديلاو «عيابلاب هل افكت ؛ةيانكلاب ةراعتسا ةلالجلا مسأ ف لعج :يكاكسلا لاقو .امهنيب توافت ريغ

 (كرادملا ريسفت) .صفح ةءارق ءاهلا مضب :هللا هيلع (نيلامكلا ريسفت) .سانلا يديأ عم ركذل ةلكاشملا ةدايز

 عجشأو ملسأو ةنيهجو ةنيزمو رافغ بارعأ :مهو «ةيبيدحلا نع اوفلخ نيذلا مه :خلإ نوفلخملا كل لوقيس
 لهأو بارعألا نم ةنيدملا لوح نم رفنتسا ارمتعم ةيبيدحلا ماع ةكم ىلإ ريسملا دارأ نيح التف هنأ كلذو .لئدلاو

 هعر قاسو و وه مرحأو «تيبلا نع هودصي وأ «برب هل اوضرعي نأ شيرق نم ارذح ؟ هير اوجرخيل ؟يداوبلا

 اولتقو ةنيدملاب هراد رقع يف هوزغ موق ىلإ بهذي :اولاقو بارعألا نم ريثك لقاثتف ءابرح ديري ال هنأ ملعيل ؛يدهلا

 وأ «بارعألا نم لاح :ةنيدملا لوح (كرادملا ريسفت) .ةنيدملا ىلإ بلقني الف ؛كلهي هنأ اونظو «مهلتاقيف هباحصأ

 (لمجلا ةيشاح) .ةنيدملا لوح نيميقملاو نيلزانلاو نينئاكلا وأ نينئاك يأ ءمهل ةفص

 ءاسنلا يأ :انولهأو .ةيبيدحلا نم هللا لوسر اي تعجر اذإ كل لوقيس يأ 2 لوقبس" ل فرظ :اهنم تعجر اذإ

 ف طيرفتلاو لاملا عايض نع تيه دق تنأو «مهي موقي نم انل نكي مل هنأل ؛اوعاضل مهانكرت ول انإف ؛نايبصلاو

 (يواصلا ةيشاح) .لايعلا



 حمفلا ةروس مو نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 َلُق مهارذتعا يف نوبذاك مهف ٌجِهبوُلُق ىف َسِيَل ام ام هلبق امو رافغتسالا بلط نم يأ

 ارض مكب َداَرأ نإ اًَْيَس ِهَللآ ري مُكَل ُكِلَمَي دحأ ال يأ «يفنلا نيعمب ماهفتسا نَمَق

 لزي مل يأ حو اريح َنوُلَمْعَت امي هنأ نا َلَب اضفت كب َداَرَأَوَأ اهمضو داضلا حتفب
 َبلَقْنَي نّل نأ مْنََظ رخآ ىلإ ضرغ نم لاقتنالل نيعضوملا يف َلَب .كلذب افصتم

 نولّصأَتْسُي مهأ يأ َكيوُلُق ىف كللَذ َتيْتَو اًدَبَأ :هيِلَمَأ لإ َنوُئِيْؤُمْلآَو ُلوُسَرل
 ,رئاب عمج ج) اًروُب امَوَق ْرّتدَكَو هريغو اذه ِءْوِّسلآ ىرظ َرّشنَتَطَو نوعحري الف لتقلاب
 َنيرِفَكَلِل اًنَدَتَعَأ اَنِإَف هِلوُسَرَو ِهّللاب ْنِيَؤُي مل نَمَو .ْنظلا اذهي هللا دنع نيكلاه يأ
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 ْءاَشِي نم ُبْذَعَيَو ا ٍضَرألاَو ِتوَمّسلأ ُكلُم هلو .ةديدش اران 2 اريِعَس

 لا . .ركذ ام افصتم لزي مل يأ مو اًميِحَر اًروُفَغ ُهَللأ صراَكَو

 ل َمِناَعَم ']إ َمُثقَلَّطنَآ اَذِإ نوروكذملا

 .رض وأ عفن نم هب يضقيو «هؤاشي ام يأ «هتئيشم نم يأ هللا نم مكلحأل ردقي نمف يأ :كلمب نمف لق

 (لمجلا ةيشاح) .اذه نع زاحب مظنلا يف امف .هئاضقو هتئيشم نم مكعنمي نمف يأ (دوعسلا يبأ ريسفت)
 (يواضيبلا ريسفت) .فلختلا ىلع ةبوقعو «لهألاو لاملا يف للخو ةعيزهو لتقك ءمكرضي ام يأ :ارض مكب دارأ نإ
 راذتعالاو «فلختلا نم مهلامعأ ءازجب مهداعيإ ىلإ مهراذتعا يف مهبيذكت نع برضأف يأ :ضرغ نم لاقتنالل

 درلا يف يقرتلا ليبس ىلع اذهو «فلختلا ىلع مهلمح ام نايب ىلإ مهراذتعا نالطب نايب نع برضأ مث «لطابلا

 (يواصلا ةيشاح) .مهيلع
 نينمؤملا ةراقحو «نيكرشملا ةمظع مهداقتعا كلذ مهنظ ببسو «ةنيدملا ىلإ عجري ال يأ :لوسرلا بلقني نل نأ

 كله ”ءيشلا راب" نم دوعو دئاعك :رئاب عمج (يواصلا ةيشاح) .لجر ةلكأ الإ شيرق يف مه ام :اولاق يح
 :هلوقو «هتيفيكل نيبمو «مهراوبل ررقم «ىلاعت هتهج نم أدتبم مالك :خلإ نمؤي مل نمو (نيلامكلا ريسفت)
 ءرفاك وهف هلوسرو هللاب نامبإلا نيب عمجي مل نم نأب اناذيإ ؛رهاظلاب ىتأ امنإو ءرامضإلل ماقملا ”نيرفاكلل"

 ماقم مئاق رهاظلاو ؛ةلوصوم وأ ةيطرش "نم"و (دوعسلا يبأ ريسفت) .ليوهتلل ؛"ريعس" ريكنتو ءريعسلل بجوتسم
 (لمجلا ةيشاح) .مهلل اندتعا انإف يأ «نيريدقتلا نم لك ىلع دئاعلا
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 نأ كلذب َتوُديِرُي اهنم ذخأنل َمَُممَت انوكرتا انوُرَد اَهوُدْحَأَتِل ربيخ مئاغم يه
 لهأ ربيخ > مئانغب هديعاوم يأ «ماللا رسكب "هللا رق :ةءارق ةياياحام

 و اندوع لبق يأ ٌهَبَق ني هَل تاق ْمُكْلاَدَك اَنوُعْبَتَت نأ لق ةصاخ ةيبيدحلا

 نم َنوُهقفَي ال أونأك ّلَب كلذ متلقف «مئانغلا نم "ا هاو

 ىلإ َنْوَعَدُمَس ارابتتحا قيووك للا اع ألا ف لكلا لف 2 اليف 3| نيدلا
7 

 "ا رايتحلا" ةحخسن يفو

 سراف :ليقو كر باحصأ ةفينح ونب مه :ليق ٍديِدَش سأَب باحصا ىلوارمّوق

 ها ءراق او فوق قم هاف هراف قاما ةقيه هه هل اه دق هيون أه مخ ولا او ذهل قنوت نبأ ونا هاهلاولا عاقخنل ع لوف كن وع حل ٌمُجوُلَجفَت مورلاو

 هل ل اوفرصنا امل نينمؤملا نأ كلذو ل ربع مدع يف

 ثيح ةكم لهأ مئانغ نع اضوع ؛ةصاخ ةيبيدحلا دهش نمل اهففاغم لعجو «ربيخ حتف لجو زع هللا مهدعو ءائيش

 .اهلهأ لاتق مكعم دهشنو «ربيخ ىلإ :مكعبتن انورذ (نزاخلا ريسفت) .ائيش مهنم اوبيصي ملو 00 اوفرصنا

 هللا مالكل ريسفت ,مهريغ هيف مهكراشي ال :ةصاخ ةيبيدحلا لهأل :ربيخ مئانغب هديعاوم (دوعسلا يبأ ريسفت)
 (نيلامكلا ريسفت) .ادحأ مهنم رسي ال نأ هيبنل هللا رمأ يه :لتاقم لاقو

 مث عبس ةنس نم مرحملا لئاوأو «هتيقب ةنيدملاب ماقأ تس ةنس نم ةجحلا يذ يف ةيبيدحلا نم عجر امل هيي هنإف :ةصاخ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ىلاعت هللا هرمأ ام بسح مي اهصخف «ةريثك الاومأ منغو ءاهحتفف «ةيبيدحلا دهش نم ربيخ ازغ

 (نيلامكلا ريسفت) .مهريغ نود ةيبيدحلا دهش نمل ربيخ ةمينغ نأ ةنيدملا ىلإ ةكم نم انفارصنا لبق يأ :اندوع لبق يأ

 ول ب نيالا ل يسرا ا ادا وب :اننودسحت لب

 ءمهوعبتي ال نأ هللا مكح نوكي نأ مهنم در هانعم لوألا بارضإلا نأ ىلإ كلذب راشأ :نيدلا نم (يواصلا ةيشاح)

 ةلقو لهجلا وهو ءمهأ وه امب مهفصو ىلإ نينمؤملا ىلإ دسحلا ةفاضإب مهفصو نع بارضإ يناثلاو ,دسحلا تابثإو

 (يواصلا ةيشاح) .مهفلا
 نمز يف نيملسملا نيبو مهنيب برحلا تعقوامكو ءافاكس يأ (ةماميلا باحصأ باذكلا ةمليسم موق :ةقينح ونب مه ليق

 هيودرم نبا هاورو ءنسحلا نع ريرج نبا هاور ؛مورلاو سراف :ليقو ءيرهزلا نع يناربطلا هجرحأ اذك شو ركب يبأ

 مه يعادلاو يأ :مورلاو سراف ليقو (نيلامكلا ريسفت) .سراف مه :ريرج نبا هاور امك هنعو .|ر5 سابع نبا نع

 (يواصلا ةيشاح) دقي هللا لوسر مهل يعادلاو «نينح موي نافطغو نزاوه يف كلذ نإ :ليقو «باطنلا نب رمع



 حفلا ةروس معه نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 نإ اوكي نإ ةنولتاقت اف نوعا يهدأ ىنلااو هبلإ وعدملا يه «ةردقم لاح
 هز اًميلأ اجدع روَبدَحُي لبق نّه ُميلوت امك اَوَلوعَت نإ اَسَح اً هلآ,
 يف ّجَرَح ٍضيِرَمْلا لع اَلَو ٌحَرَح جّرغألا لع ال 7 ىَمعأْلا ىلع سيل 0
 اَهتَحَح نم ىرخجت سَنَج نونلاو ءايلاب ُهَلِحَدُي هُهَلوُسَرَو َهَلآ عِطُي نَّمَو داهجلا كرت

 علا رطل دكا ماما نادك ةوبلاو اتا م رق نو وو 0 رجالا

 ةئام ثالثو فلا مهو ةرمَس يه ة ةَرَجْسلَآ تحت ةيبيدحلاب كلَئوُعِياَبُي ذ ذِإ فحل

 .مهلاتق ىلإ نوعدتس ئيعملا نإف ؛ىععملا يف اهيلإ وعدملا لاحلا يأ يهو «ةوعدلل انراقم نوكي ال لاتقلا نأل :ةردقم لاح

 نونلا تابثإب هعفر ىلع ةماعلا :"نيمسلا" ةرابعو .ةفنأتسم ةلمجلا نأ ىلإ ريدقتلا اذهب راشأ :نوملسي مه وأ

 نإف ؛ةيزحلا دقعب ولو ,نوداقني "نوملسي" ئعمو .نوملسي مه وأ يأ فانيتسالا ىلع وأ ؛"مهفولتاقت" ىلع افطع

 لاق امل تلزن :جرح ىمعألا ىلع سيل (لمجلا ةيشاح) .ةيزجلاب رقي امهنم لكو «سوحب سرافو ىراصن مورلا
 (يواصلا ةيشاح) ."... اولوتت نإو" :ىلاعت هلوق اوعمس نيح هللا لوسر اي انب فيك :ةفآلاو ةهاعلاو ةنامزلا لهأ

 رفلا الو ركلا ا ىمعألا نأل ؛كلذو ةرهاظ راذعأ هذهو «داهجلا نع فلختلا يف يأ :داهجلا كرت يف

 قوعت يلا هلاغشأو هحلاصم يضقي نأ هبحاص نكمي ال يذلا رقفلا راذعألا هذه لثمو ء«ضيرملاو جرعألا كلذكو

 (يواصلا ةيشاح) .هنكمي اه لك ىلع بجو الإو ودعلا أجفي مل ام اذه لكو «داهجلا نع

 هدقذ نامثع ثعب د هنأ يور :هللا يضر دقل (نيلامكلا ريسفت) .رماع نباو عفانل نونلاو ءرثكألل ءايلاب :هلخدي

 «موقلا زجانن يح حربن ال :ي يبلا لاقف «لتق دق نامثع نأ دلك يبلا غلبف ءشيرق هسبتحاف ءحلصلل شيرق ىلإ

 ةئام رشع عبرأ :رثكأ وأ «قوأ يبأ نبا نع ناخيشلا هاور «ةئام ثالثو فلأ مهو هوعيابف «ةعيبلا ىلإ مهاعدو

 (نيلامكلا ريسفت) .رباج نع يراخبلا هاور «ةئام رشع سمو

 ءارحصلا يف هاضعلا رجش نم ماظع رجش :رسكلاب حالطو حلطو حلطلا ةرجش :ميملا مضو حتفلاب :ةرمس يه
 يف حلطلا نم دارملا نأ ىلع نيرسفملا روهمج :تلق «علطلا يف ةغل اضيأ حلطلاو :"لمجلا" يفو .ةحلط ةدحاولاو

 نأ كلذ يف ةمكحلاو «تيفحأ ةرجشلا نأ :امّ رمع نبا نع حيحصلا يفو :"بهاوملا حرش" فو .زوملا نآرقلا

 .اهل لاهجلا ميظعت نمأ امل تيقب ولف «ريخلا نم اهتحت عقو امل ؛امب ناتتفالا لصحي ال



 حتفلا ةروس مك نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 ير هللا َملَعَ تولملا ىلع ,اورفي د نأو «ًاشيرق اورجاني نأ ىلع مهعياب مث

 1 : را ا اع ل ا وم بح او ع واع - :
 دعب «ربيخ حتف وه 22) اًبيرق اَحَتف َّمُهّبْناَو َمِيلَع ةئيكّسلا َلَرنأَف قدصلاو ءافولا نم

 0-5 8 2 هيه ع د مار عر م 200 2 4 1

 (عر) اميكح اًنيزع هللا ناكَو ربيخ نم اميبودخاي ةّريثك ٌمناغمَو .ةيبيدحلا نم مهفارصنا

 06 ش م د د ا ل 5
 ٌلِجَحَف تاحوتفلا نم اَيوّدخَأَت ةَريِثَك َمِناَكَم ُهَللآ ْمُكَدَعَو .كلذب افصتم لزي مل يأ

 مويلا ىلإ ءافلخلا دهع نم

 ممب تمهو ءمتحرخ امل مكلايع يف ْمُكَع ِساّنلآ َىِدَيُأّفكَو ربيخ ةمينغ هدم ّمُكَل
 06 رّدَقم ىلع فطع «ةلجعملا يأ َنوُكَيِلَو بعرلا ممهيولق يف هللا فذقف .دوهيلا

 ةفكلا :ليق ةمينغلا يأ

 ثعب «ةيبيدحلاب لزن نيح 25 يبلا نأ اهتصقو ."سوماقلا" يف امك ءزجانتلاك ةلتاقملا :ةزجانملا :اوزجاني نأ ىلع

 ينإ :لاقف هثعبيل ؛رمعب اعد عجر املف «شيباحألا هعنمف هب اومهف ؛ةكم لهأ ىلإ الوسر يعازخلا ةيمأ نب ساوح
 ءاج امنإو «برحب تأي مل هنأ مهربخف نافع نب نامثع ثعبف ؛مهايإ ينوادع نم فرع امل ءيسفن ىلع مهفاخأ

 «موقلا زجانت ىح حربن ال دلك هللا لوسر لاقف «هولتق مهنأب فحرأف ءمهدنع سبتحاو هورقوف «تييبلل ارئاز
 ."كرادملا" ف اذك ءاورفي الو اشيرق اوزجاني نأ ىلع هوعيابف «ةعيبلا ىلإ سانلا اعدو

 ,عوكألا نب ةملس نع يراخبلا هاور «توملا ىلع وأ «رفن ال نأ ىلع هانعياب :رباج نع ملسم ىور :اورفي ال نأو

 رارفلا مدع ىلع هعياب نم مهنمو «حتفي وأ تومن ىح مهلتاقن يأ «توملا ىلع هعياب نم مهنم نإف ؛ضراعت الو
 (نيلامكلا ريسفت) .ةرجهلا نم ةعباسلا ةنسلا ف :ربيخ حتف وه (نيلامكلا ريسفت) .دحاو دوصقملاو «ةلتاقملا دنع

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ىلع اوقفتاو «يعشلاو ةمركع نع ديمح نب دبع ىور اذك رهشأ ةتسب :ةيبيدحلا نم

 (يواصلا ةيشاح) .ةيبيدحلا لهأل وهو «نانتمالا ماقم ف مهفيرشتل ؛باطخلا ىلإ تافتلالا :هللا مكدعو

 "مكل لجعف" :هلوق :لوقي نأ ةيبيدحلا نم هعوجر يف اهلك تلزن ةروسلا نأ نم مدقت ام ىضتقم :ربيخ ةمينغ
 (يواصلا ةيشاح) .بيغلاب رابخإلا نمو ؛هعوقو ققحتل ؛لبقتسملا نع يضاملاب ريبعتلا نم هذه
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيبيدحلا حلص :ليقو «نورسفملا هيلعو «ةداتقو دهاحم نع ريرج نبا هاور اذك :ربيخ ةمينغ

 .ةيآلا يف فاضم ريدقتل هب ريشيو «"مكنع" :هلوق نم لدب رورحماو راحلا اذهو «مكلايع نع يأ :مكلايع يف
 وه اذهو «نافطغو دسأ ئب نم مهؤافلحو ربيخ لهأ :سانلاب دارملاو «ةيبيدحلا ىلإ يأ "متجرحخ امل" :هلوقو

 لوقب دارملا ناك نافطغو دسأ ونب سانلاب ديرأ نإو «ربيخ دوهي يأ دوهيلا ممب تمهو :حراشلا لوقب «بسانملا

 ؛نافطغو دسأ ونب مهب تمه :ليقو :دوهيلا ممب تمهو (لمجلا ةيشاح) .ربيخ ىلإ يأ "متجر امل" :حراشلا

 (نيلامكلا ريسفت) .حلصلاب شيرق يديأ فك :ليقو «مهنع هللا فكف «ةنيدملاب نيملسملا لايع ىلع اوريغيل



 حتفلا ةروس ضخ نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 لكوتلا قيرط يأ( اميِقَتْسُم اطّرِص َمُكَيِدَهَيَو مهرصن يف َنييْؤُملْل هيَ هوركشتل يأ
 يه اَّيَلَع أوُرِدقت ْمَل أدعبم ءارّدقم "مناغم" ةقضمعردأَو .ىلاعت هيلإ رمألا ضيوفتو «هيلع

 © اريد ءَْس لك َلَعُهَنآ ناك مكل نوكتس امنأ ملع اهلا طاَحُأ َدَق مورلاو سراف نم

 َتوُدجحاَل َهُثَرَبدَألآ اًوَّلَول ةيبيدحلاب اوُرقك َنيِذلأ ُمُكَلَمَقَوَلَو .كلذب ًافصتم لزي مل يأ

 527070 هلبق ةلمحلا نومضمل 1 ردصم ِهّنلآ ةئس 629 اريِصَتاَلَو مهسرخي لَو

 ةرامأ يأ :نينمؤملل ةيآ .ةيآ نوكتلو اوركشتل ؛مكنع سانلا يديأ فكو هذه مكل لجع يأ :هوركشتل يأ
 ةكم حتفو «مئانغلا نم ركذ ام «ةيبيدحلا نم عوحرلا دنع مهايإ مهدعو 0 6 لوسرلا فدعا اه ةوفرغي
 نم لصاحلا نأل ؛ركذ ام ميقتسملا طارصلا رسف :لكوتلا قيرط يأ (دوعسلا يبأ ريسفت) .مارحلا دجسملا لوحدو

 (يواصلا ةيشاح) .هلبق لصاح ىدهلا لصأ نألو ؛كلذ الإ سيل فكلا

 "امي هللا طاحأ دق"و ءاهتفص "اهيلع اوردقت مل"و «ءادتبالاب ةعوفرم نوكت نأ :اهدحأ .هجوأ هيف زوجي :ىرخأو

 لعفب ةبوصنم نوكت نأ :ثلاثلا .اهيلع اوردقت مل ىرحأ مثو يأ ءاهلبق ردقم فوذحم ربخلا نأ :يناثلا .اهربح

 :عبارلا .ىرحأ هللا ىضقو يأ ءام هللا طاحأ دق :وهو ءرخأتملا نيعم نم لعفلا ردقيف ءريسفتلا ةطيرش ىلع رمضم

 مكاتآو وأ «ىرخأ مكدعوو يأ «قايسلا ةلالدل لب ريسفتلا ةطيرش ىلع ال رمضم لعفب ةبوصنم نوكت نأ
 دعب رورحملا فو ءيرشخمزلا هركذ ,”"بر'" واو واولا نوكتو «ةردقم "”بر"ب ةرورجم نوكت نأ :سماخلا .ىرحخأ
 " تأت ملو :لاق خيشلا نأ الإ ءواولا سفنب وأ ةرمضم "بر"ب وهأ :روهشم فالح ةروكذملا واولا
 ىلع ."دوي امبير" :هلوق فو ءانه اريدقت ةراج اهإ :ليق ءردقت الإو ءاظفل ةراح نعي ءاهرود ةرثك ىلع نآرقلا يف

 ظ (لمجلا ةيشاح) .ةفوصوم ةركن "ام" نأ :انلوق

 (لمجلا ةيشاح) .ةفص امهنيب امو ."امك هللا طاحأ دق" :هلوق وهو «ربخلا نع تكسو «فصولا غوسملاو يأ :ًأدتبم

 الوخ اوناك لب «مهلاتق ىلع ردقت برعلا تناك امو :اولاق لتاقمو نسحلاو سابع نبا هلاق :مورلاو سراف نم يه

 «مهركسعب اوفاط مهنم نينامث نإف ؛ةكم يه :ةداتق نعو «نينح يه : :ةمركع نعو «مالسإلاب اهيلع اوردق نيح مهل

 لبق نم حالسلا يف ةكم لهأ نم الحر نونامثُدْي هللا لوسر طبه ةيبيدحلا موي ناك امل :مذ سنأ نع ملسم ىور
 (نيلامكلا ريسفن) .تلزنف ؛مهنع افعف اوذحأف ؛مهيلع اعدف كي يبلا ةفرغ نوديري «ميعنتلا لبج

 نب دلاخ اومدقو «شريجلا اوعمجو اوعمتجا دق اوناكو ؛مهقفاو نمو ةكم لهأ مهو :اورفك نيذلا مكلتاق 0
 نس يأ ,دكؤملا ردصملا عضوم يف :هللا ةنس (لمجلا ةيشاح) .دعب ملسأ نكي ملو «ميمغلا عارك ىلإ هذ ديلولا

 (كرادملا ريسفت) .(؟ ١ :ةلداحملا) 4 يِلُسرَواَنأَنيِلْغَألط :هلوق وهو «ةنس هئايبنأ ةبلغ هللا

 ةراج "بر



 تس مدعم نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 نّلو دب لبق نم تَلَخ َنَق ىتلا ةّنسس كلذ هللا نس يأ «نينمؤملا رصنو نيرفاكلا ةعزه نم

 سر

 َةكَم نظَبِ مُكْبَع َمُكَيِدْيأَو مُكَدَع َمُهَيِدْيَأ فك ىذا َوُهَو .هنم /29 ًاليدبَت هللا ِةَنْسِل َدَت
 اوبيصيل ؛مكركسعب اوفاط مهنم نينامث نإَف َرِهّيَلَع َحُكَرْفْظَأ نأ ِدَعَب ْنِم ةيبيدحلاب

 كلذ ناكف :مهليبس ىلخو «مهنع افعف ملي هللا لوسر ىلإ ممك 3 ءاوذحأف مكنم

 .كلذب ًافصتم لزي مل يأ «ءاتلاو ءايلاب متو اًريِصَب َنوُنَمْعَت ام هَل َناَكَو حلصلا ببس

 دلو هيلا ؟لويشولا وع عنا فاعلا ٍدِجَسَمْلا ٍنَع مكوُّدَصَو أوُرْفك يذلا ع
 سس ع

 هيف رحني يذلا هناكم يأ ُةلجع َعُلَبَي نأ لاح اوبل 1 ىلع فوطعم

 0 ا تيك او نونمؤم م لاجر 0 لامتشا لدب (مرحلا وهو ةداع

 ىلعف هل ةقصالم وأ «هنم ةيبيدحلاو ءمرحلا ةكمم دارملاو «ةيبيدحلا اهنطبب دارملاف ,ةكم نطبل نايب :خلإ ةيبيدحلاب

 (لمجلا ةيشاح) .رواحاو قصالملا نطبلاب دارملا نوكي يناثلا ىلعو ءرهاظ نطبلاب هنع ريبعتلا لوألا
 لص يبلا مهفك ببسب مهنيع مهريغو ةكم رافك لمشي رافكلا فصو نم ىضم ام ناك امل :خلإ اورفك نيذلا مه
 :هلوق :"نيمسلا" ةرابع :"مك" ىلع فوطعم (لمجلا ةيشاح) .اورفك نيذلا مه هلوقب مارحلا تيبلا نع نينمؤملاو

 «ةيعملا ىلع بصن :ليقو ,"مكودص" يف بوصنملا ريمضلا ىلع قسن هنأ روهشملاو ؛هبصن ىلع ةماعلا "يدهلاو"
 فذح نم دب الو «"مارحلا دجسملا" ىلع افطع هرحب ةياور يف ورمع وبأ أرقو ؛فطعلا ناكمإل ؛فعض هيفو
 ةماعلاو ءيدهلا دصو يأ .هلعاف مسي مل ردقم لعفب عوفرم هنأ ىلع هعفرب ئرقو يدها رحن نعو يأ .فاضم

 هيولاخن نبا ىكحو «ءايلا ديدشتو لادلا رسك امهريغو مصاعو ورمع يبأ نع يورو «لادلا نوكسو ءاحلا حتف ىلع
 (لمجلا ةيشاح) .ادهلاو يدهلاو «شيرق ةغل ةريهشلا يهو ,"يدهلا" تاغل ثالث

 لحي يذلا هناكم يأ :هلحم (نيلامكلا ريسفت) .يدهلا نم «لاح مزال افوكعو «هسبح اذإ افكع هفكع :لاقي :اسوبحم

 (كرادملا ريسفت) .ئئم وهو ؛دوهعملا لحما دارملاو .مرحلا هيده لحم رصحملا نأ ىلع ليلد اذهو «بجي يأ «هرحن هيف
 رصحملا نأ ىلع اليلد نوكي يح «هريغ يف رحني نأ زوجي ال يذلا هناكم هلحم نم دارملا سيل ئيعي :خلإ هناكم يأ

 يدها غولب اودص ىععملاو ءيدهلا نم يأ :لامتشا لدب (نيلامكلا ريسفت) .ةفينح وبأ هلاق امك ءمرحلا هيده لحم

 "هكدص"ب قلعتم امإ رورحنلاو راجللاو ؛هلحم يدها غلبي نأ نع يأ ءضفاخلا طاقسإ ىلع نوكي نأ حصيو ؛هلح

 (يواصلا ةيشاح) ."افوكعم"ب وأ



 حتفلا ةروس بسب نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 598 ىلا د رش عك 5 0 نال سوا نا . 0 ١

 عم مهولعقت يأ مهوعّطت نأ نايإلا ةفصب مهوملعت ّمل رافكلا عم ةكمب تنودوجوم

 مْثِإ يأ ةَّرعم مهنُم مكَبيِصُتَق مه" نم لامتشا لدب .حتفلا يف مكل نذأ ول رافكلا ُ انما »فاو. كلو 0# 00 5 : 1 2 8
 دع ىإ

 "الول" باوجو ءروكذلا بيلغتب نيفنصلل ةبيغلا رئامضو هب مكنم ِمِلِع ِرّيَغِ

 نم ءِهَتَمْحَر ىف ُهّللا َلَِّدَيَل ذئيح هيف نذؤي مل نكل حتفلا يف مكل نذأل يأ .فوذحم

 مد 5 مياس 0 ا : م 10 ١ هيه مىم تع

 نم َرِهَنِم أورفك يذلا اَئَبَدَعَل رافكلا نع اوزيمت أولّيَرَت ول نيروكذملا نينمؤملاك ُءَشَي

 قلعتم َلَعَج ْذِإ .املؤم م2 اميل اًَياَذَع اهحتف يف مكل نذأن نأب ءذئئيح ةكم لهأ

 00 ءيشلا نم ةفنألا َةّيِمَحْلآ ُمِهِبوُلَق ىف لعاف أوّرقك نيا "انبذع"ب
 مظاعتلاو ريكتلا 0 1

 انهه لمعتسا ءسودلا ءطولا لصأ :مهولتقت يأ (نيلامكلا ريسفت) .ردقم "الول" ربخ نأ ىلإ ريشي :نودوجوم
 الدب نوكي نأ زوجي "'مهوؤطت نأ" :هلوق :"نيمسلا" ةرابع :"مه" نم لامتشا لدب (نيلامكلا ريسفت) .لتقلا يف

 الولو :لوألا ىلع ريدقتلاف ,”"مهوملعت" لوعفم نم الدب نوكي نأو «مدقت امك روكذلا بلغو ءءاسنو لاجر نم
 (لمجلا ةيشاحإ .ةرضحلاب وأ ,.نودوجوم ءاسنو لاجر ءطو

 ىور اذك ؛هيلع قشيو «ههركي ام هاهد اذإ :هارع ىعع. هرع نم "ةلعفم" يهو ؛مهنع ثحبلا يف ريصقتلاب :مثإ يأ

 ريغ ائيش مهلتقب مهمزلي ال هنأ ةيفنحلا ذحأ هبو «مثإلا ةرعملا نأ :ديزو ام سابع نبا نع ةداتق نع ريرح نبا

 (نيلامكلا ريسفت) .يعفاشلا لوق كلذو «ةرافكلا :ليقو «ةيدلا مزع :قاحسإ يبأ نعو «مثإلا

 عفد ىلإ ةراشإ هيفو «مثإلاب نيملاع ريغ مهوؤطت يأ "مهوؤطت" لعاف نم لاح وهو «مثإلاب يأ :هب مكنم ملع ريغب
 رابتعاب مهسفنأ كانهو «مثإلا انهه ملعلا قلعتم نأب "مهوملعت مل" :هلوق عم "ملع ريغب" :هلوق يف راركتلا مهو

 اسانأ اوكلمت نأ ةهارك الول :نيعملاو يأ :فودحم "الول" باوجو (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ريغ :ليقو «ناميإلا
 .مهنع مكيديأ فك امل .هوركم مهكالهإب مكبيصيف مهي نيلهاج مكنوك لاح رافكلا رهظأ نيب نينمؤم
 رابكتسالا نيتحتفب :ةفنألا (نيلامكلا ريسفت) ."مكودص"ب اقلعتم نوكي نأ ز وجيو هل فرظ يأ :"انبذع"ب قلعتم

 اورقي مل هنأ مهتيمح تناك :"يراخخبلا حيحص" يف «مارحلا دجسملا نع هباحصأو ٌهلُي يبلا مهدص يهو «فاكنتسالاو

 يف بتكي نأ هوعنمو ءمهللا كمساب :ندكا ءاذه فرعن ال :اولاق ثيح ميحرلا نمحرلا هللا مسب اورقي ملو «يبن هنأ

 انذحأ انأ برعلا ثدحتي «ماعلا اذه يف هنيبو مكنيب يلخن ال :اولاقو «تيبلا نيبو هنيب اولاحو ءحلصلا ةفيحص



 حفلا ةروس ماب, نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 نم اودوعي نأ ىلع مهوحلاصف َترييِمْؤُمْلا ىِلَعَو -هِلوُسَر ْىلَع :هتنيكحس هلل هللا ُلّرْنَأَف

 نينم ملا أ يسرا مهولتاقي نح رافكلا قحل ام ةيمحلا نم مهقحلي ملو «لباق

 اهببس اهنأل ؛ىوقتلا ىلإ فيضأو «هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ىَوْفَلَآ ةَّملك

 ل لك هللا ك6 يريسفت فطع "اياها رافكلا نم ةملكلاب ني ّقَحأ أَوُنَكَو

 هلاك < ةَدِص 0 .اهلهأ ممنأ ىلاعت همولعم نمو «كلذب ًافصتم لزي م يأ مه اَميلَع

 لخدي هنأ هجورخ لبق ةيبيدحلا ماع مونلا يف تك هللا لوسر ىأر لل

 املف لوحرفف هباحصأ كلذب يخاف «نورصقيو نوقلحيو هما هباحصأو وه ةكم

 سصضعب بارو «كلذ مهيلع قشو اوعجرو (ةيبيدحلاب رافكلا مهدصو ةهعم اوحج رح

 .لزنأف .مهيلع بركلا دتشاو «تنملسمملا رودص تقاضف يأ «ردقم ءيش ىلع فوطعم : هتنيكس هللا لرنأف

 .كرشلا ىوقت دارملاو ءفيرشتو ماركإ مازلإ وهف «مهل راتخا يأ :ىوقتلا ةملك مهمزلأو (يواصلا ةيشاح)

 بعك نب يبأ نع يدذمرتلا جرخأو «يناسارخلا ءاطع نع ريرج نبا هج رخخأ اذك | هلإ ال (يواصلا ةيشاح ١

 (نيلامكلا ريسفت) .ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب اهنأ :يرهزلا نع ريرج نبالو هللا الإ هلإ ال اهنأ :اعوفرم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيقيقح ةفاضإلاف ءاهلهأ ةملك :ليقو .هتسبالم ندأل ةفاضإلاف ؛ىوقتلا ببس يأ :اهببس اهأل

 ةقداص هايؤر لعج يأ :خلإ هللا قدص دقل .هنيدل مهراتخا ىلاعت هللا نأل ؛هللا ملع يف يأ :امب قحأ اوناكو

 ىلاعت نا :"نزاخلا" يو .ءاضقلا ةرمع يف كلذ دعب الإ عقي مل اهريسفت ناك إو ,مالحأ ثاغضأ اهلعجي ملو ةققحم

 .قدصو ّقح مارحلا دجسملا هباحصأو وه لحدي هنأ ةيبيدحلا ىلإ هحرخم يف هايإ ىلاعت هللا اهارأ يلا ايؤرلا نأ

 (نيلامكلا ريسفت) .حصأ لوألاو «ةيبيدحلاب كلذ ىأر هنأ ريرج نبالو :هجورخ لبق (لمجلا ةيشاح)
 هللاو :ثراحلا نب ةعافرو ليفن نب هللا دبعو يأ نب هللا دبع لاقو «ريجأتلا لحأل بار يأ :نيقفانملا ضعب بارو

 ."دوعسلا يبأ" نم .هايؤر يف ٌدُك ههدص يأ «تلزنف «مارحلا دجسملا انيأر الو انرصق الو انقلح ام



 حتفلا ةروس مابأ نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 َنْلَخَدَعَل اهل ريسفت اهدعب امو ءايؤرلا نم لاح وأ "قدص"ب قلعتم "قحلاب" :هلوقو
 اهروعش عيمج يأ مكسور َنيِقِلَحع تييِماَء كربعلل ُدَلآ َءآَم نإ َماَرَحْلا َدِجَسَمْلآ
 ام حلصلا يف مَلَعَف ادبأ بر وُفاَحت ال ناتردقم نالاح امهو ءاهروعش ضعب َنيِرْضَقُمَو

 ا © اًبيرق اَحَتف لوحدلا يأ كَلِلاَذ نوُد نِم َلَعَجَف حالصلا نماوُمَلْعَت مَ

 نوكي نأ :يناثلا ."قدص"ب قلعتي نأ :اهدحأ ءهجوأ هيف "قحلاب" :هلوق :"نيمسلا" ةرابع :خلإ "قدص"ب قلعتم

 ةسبلتم يأ ءايؤرلا نم لاح هنأ ىلع فوذحم قلعتي نأ :ثلاثلا .قحلاب اسبلتم اقداص يأ ءفوذحم ردصمل ةفص

 (نيلامكلا ريسفت) .اهدعب امم. أدتبيو ءايؤرلا ىلع فقوي اذه ىلعف «"نلحدتل" :هباوجو ءمسق هنأ :عبارلا .قحلاب

 «فوذحم ردصمل ةفص نوكي نأ حصيف قحلاب هسبلتف :ريدقتلاو ءفوذحمب قلعتم وهف يأ :ايؤرلا نم لاح وأ

 هلوق ىلع فقولاف هيلعو لإ نلحدتل هلوق هباوجو ءامسق "قحلاب" نوكي نأ حصيف «قحلاب اسبلتم اقدص ريدقتلاو
 (يواصلا ةيشاح) .فوذحم مسقل ةئطوم ماللا "نلحدتل" هلوقو ؛"قحلاب"

 ءاهلك ءايشألل قلاح ىلاعت هللا نإ :لاقي امع باوج وهو «هيلإ رمألا ضيوفتو «بدألا دابعلا ميلعت عم يأ :كربعلل

 يف كاشلا وأ «ددرتملا ربخلا نم نوكي امنإ قيلعتلا نأ عم «ةيشملاب قيلعتلا هنم عقو فيكف ءاهعوقو لبق اهب ملاع وهو
 عيمج رابتعاب ةيشملا نأب اضيأ باجيو «قيلعتلا ال كربتلا دوصقملا نأب :باجأف ؟كلذ نع هزنم هللاو «قلعملا عوقو

 باجيو «هيف قيلعت ال مربم ءاضقلاف عومجملا رابتعاب امأو «ةئام عبس اوناك ءاضقلا ةرمع اورضح نيذلا نإف ؛شيجلا

 (يواصلا ةيشاح) .اكلع لوسرلا مالك نع ةياكح وأ هللا مالك لوسرلل غلبملا كلملا مالك نع ةياكح هنأب اضيأ

 «ضرتعم طرشلاو «لوحدلا ةنراقم لاح يأ «نينكاسلا ءاقتلال ؛"نلحدتل" نم ةفوذحملا واولا نم لاح :حلإ نينمآ

 واولا نم يأ "نالاح" :حراشلا لوقو .لبقتسملا يف مكجرخي نأ مكودع نوفاخت ال لوحدلا لاح يف نينمآ ئيعملاو

 "نوفاخت ال" :هلوقو يناثلا ىلع ةلخادتمو «لوألا ىلع ةفدارتم يهف ."نينمآ" يف ريمضلا نم وأ ءاضيأ ةفوذحما

 وأ «"نيقلحم" يف وأ «"نينمآ" يف ريمضلا نم وأ "نلحخدتل" لعاف نم امإ ءالاح نوكي نأو ءافنأتسم نوكي نأ زوحي

 (لمدللا ةيشاح) .ديكوتلل يهف «"نلحدتل" لعاف نم وأ "نينمآ" نم الاح تناك نإف ؛”نيرصقم" يف

 لاح نإ :لاقي دق ام كلذب عفد :ناتردقم .ريصقتلاو قلحلا عم عماجي ال لوخدلا نأل :ناتردقم نالاح امشو

 (يواصلا ةيشاح) .ريصقت الو قلح هعم ىتأتي ال وهو «مارحإلا لاح وه لوحدلا
 «ثكملا لاحو «لوحدلا لاح يف نونمآ :ئعملاو «"نينمآ" :هلوق عم رركم ريغ هنأ ىلإ كلذب راشأ :ادبأ نوفاخت ال

 دعب مهنمأ ىقبي هنأ دافأف «مرحلا لخد نمو ءمرحأ نم لتق مرحي هنأ ةكم لهأ دنع ناك دقو ؛جورخلا لاحو

 (يواصلا ةيشاح) .مارحإلا نم مهجور



 حتفلا ةروس ماحب نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ئَدهلاب هُهَلوُسَر لسرأ هدذذلا وه .لباقلا ماعلا يف ايؤرلا تققحتو .ربيخ حتف وه و رو ا ا ا ا 5 : 3 نا 5 ف
 2 م م ساي 2 لش نص اربو سام 7

 هللاب ىقكو نايدألا يقاب عيمج ىلع هلك نيّدلآ ىَلَع قحلا نيد يأ ءُهَرِهْظَيِل َقَحْلآ ِنيِدَو
 هريخخ هّللأ لوُسَر ادتبم َنَمَحَم :ىلاعت هللا لاق امكءركذ اهب لسرم كنأ © اًديهش 2 يم وا وري + هر ب 2 : 2
 سارت داع رق صاع 0

 مي .٠

 رافكلا ىلع ظالغ ؛آدِشَأ هربحخ أدتبم «نينمؤملا نم هباحصأ يأ رهعم نيذلاَو
 دم

 مهنرت دلولا عم دلاولاك «نوداوتم نوفطاعتم يأ ,ناث ربح ٌمُيَتَيِب ُءاَمحُر مهوم< ري ال

 6 جمد رع حيه ع . ا يلو مادو ري مو صك

 1 مهارت لوعفم نم يأ
 دل .ا < 7 طاب : 1 77 ار 0

 ةرخالا يف هب نوفرعي ضايبو رون وهو «هربخ مههوجو ىف ادتبم «مهتمالع مهاميس
 3 ص ا #2 دس 1 ع
 ةهييومعموو هول لوول ول لل ود وفه و وو وو فة ومو دولا ايندلا ف اودجس مظأ

 تققحتو «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا هراتخاو ءرثكألا دنع ةيبيدحلا حلص وه :يوغبلا لاقو :ربيخ حتف وه
 .ءاضقلا ةرمع يهو ءاوعجر مث «مايأ ةثالث اوثكمو «تيبلاب اوفاطو «نيمرحم اوؤاج ثيح لباقلا ماعلا يف ايؤرلا

 لهأو نيكرشملا نايدأ نم ةفلتحملا نايدألا ديري «نيدلا سنج ىلع يأ :هلك نيدلا ىلع (نيلامكلا ريسفت)

 لوزن دنع وه :ليقو «ةبلغلاو ةزعلا هنود مالسإللو الإ طق انيد ىرت ال كنإف ؛هناحبس كلذ ققح دقلو .باتكلا

 (كرادملا ريسفت) .تايآلاو ججحلاب هراهظإ وه :ليقو ءرفاك ضرألا هجو ىلع ىقبي ال نيح الكلَع ىسيع
 هافكو :ريدقتلاو «هنيد رهظيس هنأ هسفن ىلع دهش :نسحلا نعو «نئاك هدعو ام نأ ىلع يأ :اديهش هللاب ىفكو

 لسرأ يذلا وه" :هلوق مدقتل ؛دمحم وه يأ ءأدتبم ربخ "دمحم" :هلوق .لاح وأ زييمت "اديهش"و ءاديهش هللا
 لاح مهدهاشت يأ ."مهارت" لوعفم نم يأ :نالاح (كرادملا ريسفت) ."هللا لوسر" :هلوق هربخ أدتبم وأ ؛"هلوسر
 عوكرلا ىلع مهتبظاوم نايب نم أشن لاؤس ىلع بم :فنأتسم .ةالصلا ىلع مهتبظاومل ؛نيدجاس نيعكار مهوك
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هللا نم الضف نوغتبي :ليقف ؟كلذب نوديري اذام :ليق هنأك ءدوجسلاو

 385 هلوقب «ليللاب اولص ام لوط نم مههوجو ةراشب :ءاطع نع «دوجسلا هرثؤي يذلا ريثأتلا نم مهتمالع :مهاميس
 (كرادملا ريسفت) .راهنلاب ههجو نسح ليللاب هتالص رثك نم
 :دهاجم نعو «ةمايقلا موي رونلا مهاميس :اعوفرم بعك نب يبأ نع يتاربطلا ىور ءايندلا يف اودجس مهنأ :ضايبو رون
 عضاوم نوكي :بشوح نب رهش نعو «هابحلا ىلع بارتلا رثأ وه :ريبج نب ديعس نعو «عضاوتلاو عوشخلا وه
 (نيلامكلا ريسفت) .ردبلا ةليل رمقلاك مهدوجس



 حفلا ةروس سايس نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 َكلل'َذ ربخلا لإ :نلقتنللا ةريخت نم الاس هينوعأو .ةنئاك يأ «ربخلا هب قلعت ام قلعتم
 دوجسلا رثأ نم رقتسم فرظ وهف

 .أدتبم ليج إلا ىف ْرهُلَكَمَو هربخ دقي دن ِةلَرَوَّكلَأ ىف مهتفص َحُهْلتَم روك ذملا فصولا يأ

 هاوق رصقلاو دملاب مٌَرَراَتَق هخارف اهحتفو ءاطلا نوكسب ُهَعْطَش َجّرْخأ ٍعْرَرَك هربخ
 ٌبِجحُعَي قاس عم .هلوصأ قوس ْنَلَع ماقتساو يوق ل ٍ وَتَْساَف ظلغ طافت اف هناعأو

 («(فعضو ةلق ُُق اوؤدب مهأل ؛«كلذب 15 ةباحصلا لثم ةديج ؛هعارز يي أ َعاَرْزلآ

 هرظنم نسح ي

 ام هيلع لد فوذحمب قلعتم َراَفُكَل انكلا 7 مهب ظيغَيِل هوجولا نسح أ ىلع اووقو اورثكف

 را ا يامل ا أوُنَماَد َنيِذلا هلأ َدَعَو كلذب اوهبش يأ .هلبق
 عرزلاب

 نع ربخ ةلمجلاو ينعي "ةاروتلا يف" هربخو ءأدتبم 'مهلثم" يأ :أدتبم (لمجلا ةيشاح) .رورحنلاو راحلا وهو :ربخلا

 لماعلاو ؛"مهلثم" نم الاح "ةاروتلا يف"و ءهربخ "مهلثم"و ءأدتبم "كلذ" :"نيمسلا" برعأو «لوأ أدتبم وهف «كلذ
 (لمجلا ةيشاح) .ةراشإلا ئعم

 نانوكيو «"ةاروتلا يف" :هلوق ىلع فقويف ذئئيحو «"عرزك" :هلوق هربح «أدتبم نوكي نأ حصي :ليجنإلا يف مهلثمو

 نوكيو ؛"ليجنإلا" :هلوق ىلع فقويف ذئتيحو «لوألا "مهلثم" ىلع فوطعم هنأ حصيو «رسفملا ىشم هيلعو «نيلثم
 (يواصلا ةيشاح) .فنأتسم مالكو ؛خلإ عرزك مهلثم يأ ,فوذحمل رب "عرزك" :هلوقو «نيباتكلا يف ادحاو الثم
 هلصأ :هرزآف ."حارصلا" يف اذك «قاقشنالل ًاينق يأ عرزلا خرفو خرف :لاقي [رئاطلا دلو وهو خرف عمج] :هخارف
 امأو «ةروهشملا ةدعاقلل ؛افلأ يضاملا يف ةيناثلا ةزمهلا تبلق نكل ءمركي نزوب رزوي هعراضمف ؛همركأ نزوب هرزأأ

 (لمجلا ةيشاح) .هاوقو هناعأ هانعمو ؛هبرضي هبرضك يئالث وهف رصقلاب هرزأ
 ىور «سانلا بجعأ ثيحب مهرمأ ىقرت ىح :خلإ اوؤدب مهفأل ."رحآ" يف "رجأ'ك رماع ناو ناوكذ نبال :رصقلاو

 «ةاروتلا يف لثملا اذه :لاقو «ةاروتلا يف مهلثم كلذ «ةالصلا مهتمالع :لاق 'مههوجو ف مهاميس" :ةداتق نع ريرح نبا

 نع ريرح نبا جرخأو .ليجنإلا يف هلي دمحم باحصأ تعن اذه :لاق ؛هأطش جرخأ عرزك ليجنإلا يف مهلثم :لاقو
 مت :لاق هنأ هد ريرج نبا ىورو .اوظلغتساو اورثك مث اليلق دي دمحم باحصأ ناك :لاق كاحضلا
 (نيلامكلا ريسفت) .هباحصأ :أطشلاو يي يبنلا :عارزلا :ضعب نعو .هداصح اند دقو عرزلا

 ةدايزلا يف مهيقرتو ءمهئامث نم عرزلاب مههيبشت هيلع لد امل ليلعت هنإ :يرشخمزلا هلاق ام رهاظلاو :فوذحمب
 مهنأل :لاق ؛ةباحصلا نوضغبي نيذلا ضفاورلا ريفكت هنم ةياور يف هلي كلام عزتناو :بهاوملا يف لاق .ةوقلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ءاملعلا نم ةعامج كلذ ىلع هقفاوو «رفاك وهف ةباحصلا ظاغ نمو :مفوظيغي



 تارجحلا ةروس باب نورشعلاو سداسلا ءزججا

 ةَرفغم ةروكذملا ةفصلاب مهلك نأل ؛ضيعبتلل ال سنجلا نايبل "نم"و .ةباحصلا يأ

 .تايآ يف اضيأ مهدعب نمل امهو «ةنحلا ةاميظع اَرحأَو
 رجألاو ةرغفملا

 ةيأ ةرشع ينامث ةيندم تارجحلا ةروس

 ا نمحرلا هللا مسب

 نب لعف وأ لوقب اومدقتت ال يأ "مدقن" ىنعمب "مدق" نموا انماء نأ أ
 (9 مَع مكلوقل ٌعيِس هلآ َ نإ هنآ اوُقتَاَو امهذإ ريغب يأ هنع هلل هوشة دل قد

 نب عرفألا ريمأت يف للك يبا دنع اهي رمعو ركب يأ ةلداجم يف تلزن «مكلعفب
 .دبعم نب عاقعقلا وأ «سباح

 عمجو «ةمايقلا موي ىلإ مالسإلا يف نولحادلا مهو «عرزلا هحرحأ يذلا أطشلا نم نيعي :ريرح نبا لاقو :ةباحصلا يأ

 ؛ةروكذملا ةفصلاب مهلك نأل ؛ضيعبتلل ال سنجلا نايبل "نم"و «يوغبلا هاكح .هظفل ىلع ال أطشلا نئيعم ىلع ريمضلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةمايقلا موي ىلإ مهعابتأو نيعباتلل :مهدعب نمل (نيلامكلا ريسفت) .باحصألا يف نينعاطلل ةجح الف

 :هلوقب حراشلا هنيب ءهلوعفم فذح دعتم وهو «مدقت نيعع. مزال "مدق" نأ ىلإ ةراشإ 00 ىنعع "مدق" نم

 هذه لوزن ببس يف فلتحاو :"بيطخلا" يف لاق .سفنلا يف عقي ام لك لوانتيل ؛"لعف وأ لوقب اومدقتت ال يأ"
 لَك يبلا حبذي نأ لبق اومحبذت ال يأ «ةالصلا لبق ىحضألا موي حبذلا يف هنأ :رباج نع يبعشلا لاقف «ةيآلا

 موي موص نع يهنلا يف هنأ :ةشئاع نع قورسم نعو «حبذلا اوديعي نأ مهرمأف يي هلبق اوحبذ اسان نأ كلذو
 .اصخلم «لكلا لمشي ماع داشرإ هنأ حصألاو :يزارلا لاقو «مكيبن موصي نأ لبق اوموصت ال يأ ءكشلا

 ءامهفود يهنلاو رمألاب لحع يأ همأو هيبأ يدي نيب مدقت :لاقي «هلوسرو ىلاعت هللا رمأل نيعبات اونوك لب :امهنذإ ريغب

 :م#ذ رمع لاقو ؛عرقألا رّمُأ :هو ركب وبأ لاقف :حلإ ةلداجم يف تلزن (نيلامكلا ريسفت) .ارمأ يأ فوذحم لوعفملا :ليقو
 يف تلزنف ءامتاوصأ تعفتراو ءايرامتف كلذك :هدو رمع لاقو ءيقالح الإ تدرأ ام :ركب وبأ لاقف «عاقعقلا رمأ

 موي اوحبذ اسانأ نأ :نسحلا نعو ؛يراخبلا هاور ؛"نورعشت ال متنأو" هلوق ىلإ "اومدقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي" :كلذ

 طسوألا يف يناربطلا جرخأو ءهوحن هيودرم نبالو ءريرج نبا هاور ؛حبذلا اوديعي نأ مهرمأف يللي يلا لبق ىحضألا
 (نيلامكلا ريسفت) .تلزنف «نيموي وأ اموي نيعي ءمايصب ناضمر يدي نيب نومدقتي اوناك مهنأ :ةشئاع نع



 تارجحلا ةروس مايو نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 متقطن اذإ ُْكَتاَوَصُأ اقرت ال أوما ني امتي :ٌدلُك يبلا دنع هتوص عفر نميف لزنو
 ضْقيِل ُْكِضْمَب رْهَجُك هومتيحان اذإ لول هَ وره لو قطن اذإ يآ ٍتنْوَص قو
 ,كلذ ةيشخ يأ جو َنوُرُعَمَت ال َرّْسأَو َمُكْطَمْعَأ َطَبْحَخ نأ هل ًالالحإ ؛كلذ نود لب

 ركب يبأك هُم يبلا دنع هتوص ضفخي ناك نميف لزنو .نيروكذملا رهجلاو عفرلاب
 رع ماك دم ع الص 00 ير ريير د 5 ل 4 22 لص 5 ا 3

 ّنحتما نيرذلا كيتلؤا هللا ٍلوسَر دنع ّمهتاوصا نوضغي َنيِذلا نإ :ود:امهريغو رمعو
 | مجول ريقحا هَ ع
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 ىي اان“
 ابي

 ّح

 1 ا را هياتم دو او األ جم يوتا لك

 ىلإ ةروسلا لوأ نم نأ يف حيرص افنآ انيور امو ىلوألا لوزن دروم [ريغ هلوزن دروم] نأ هرهاظ :خلإ نميف لزنو

 (نيلامكلا ريسفت) .امنتض رمعو ركب يبأ ةصق يف تلزن "نورعشت الو"
 اوضغت نأو ,هتوصب هغلبي يذلا دحلا ءارو مكتاوصأب اوغلبت الأ مكيلعف متقطنو قطن اذإ يأ :يبنلا توص قوف

 هتقباسو «ةحئال مكيلع هتيزم نوكت نيح مكرهجل ارهاب هرهجو «مكمالكل ايلاع همالك نوكي ثيحب اهنم
 نأ عم ءاهلبق ام عم رركملاك ةلمجلا هذه تناك امل :لوقلاب هل اورهجت الو (كرادملا ريسفت) .ةحضاو مكيدل

 هغلبي ادح مكتاوصأب اوغلبت ال نأ مكيلعف متقطنو قطن اذإ :لوألاب دارملا نأ ىلإ رسفملا راشأ «هابأي فطعلا

 مكتاوصأ اوعفرت الف تماص وهو «هومتملك اذإ مكنأ :يناثلاب دارملاو .همالك نود مكمالك نوكي لب «هتوص
 (يواصلا ةيشاح) .مكنيب اميف اًهوعفرت امك
 دقو «مهنم ةيشخلاو «طوبحلا ةيشحخ يأ ءفاضم فذح ىلع "طبحت نأ" نأ ىلإ هب راشأ :كلذ ةيشخ يأ

 ؛حصأ لوألاو «نييفوكلا دنع لوأللو «نييرصبلا دنع يناثلل هلحأل الوعفم نوكيف "اورهجت الو اوعفرت ال" هعزانت

 لإ متاوصأ نوضغي نيذلا نإ :خإ نميف لزنو (لمجلا ةيشاح) .يناثلا يف رامضإلا مزلتسي لوألا لامعإ نأل
 نيذلا اهيأ اي" :ىلاعت هلوق لوزن دعب ٌدلو هللا لوسر عمسي هو رمع ناك امف :ريبزلا نبا لاق ."حيحصلا" يف

 نوضغي نيذلا نإ" :هللا لزنأف :يوغبلا داز .هتوص ضفخي امم همهفتسي نيح "مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ

 (نيلامكلا ريسفت) ."مقاوصأ
 ةلمج "ةرفغم مهل' نوكيو ؛"نإ" ربخ ةلمجلاو «هريخ "نيذلا"و ءأدتبم "كئلوأ" نوكي نأ زوجي :لإ نيذلا كئلوأ

 وأ هنم الدب وأ «"كئلوأ"ل ةفص "نحتما نيذلا" نوكي نأ زوجيو «لاح امإو -رهاظلا وهو- ةفنأتسم امإ ىرخأ

 (لمحلا ةيشاح) .هب لعاف "ةرفغم"و ءهدحو ربخلا وه "مهل" نوكي نأ زوجيو «ةيربخ ةلمج "ةرفغم مه"و ءانايب



 تارجحلا ةروس مالك نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 0 اوؤاج موق يف لزنو .ةنجلا ج) ُدميِظَع ُرَجأَو ةَرِفْغم مُهَل مهنم رهظتل يأ

 هئاسن تارجح ترجف ل + ارو ف كلن وفا ترفل نإ :هودانف .هلزنم يف دك يبلاو

 مهنم دحاو لك ناكو ءهوحنو طئاحب ضرألا نم هيلع رجحي ام :يهو ؛ةرجح عمج

 ءافجو ةظلغب بارعألا ةادانم ءاهيأ يف هوملعي مل مهنأل ؛ةرجح فلح ىدان

 جن َوَلَو ميظعتلا نم هبساني مو ةعيفرلا كلخ هولعف امين يو تروأونم ال مياتسأ

 21 1 تلا يأ هريس سم عم لقوة يادتللا» هز لكلا ان نزم
 ةبقع نب ديلولا يف لزنو .مهنم بات نمل ت9 يِحَّر ٌروفَغ ُهّللآَو اريح ناكل 4

 روهظل ببس رابتخالاف «ةقاشلا فيلاكتلاو «نحنلا عاونأ ىلع رابطصالاب الإ رهظت ال اهفإف يأ :مهنم رهظتل يأ

 (يواصلا ةيشاح) .ربدتف «بحلا نم سفنلا يف انماك ناك ام رهظي ناحلألا عامس نأ امك «ىوقتلا نم

 25 هللا لوسر ىتأ «ميمت نب دفو يف تلزن :خلإ كنوداني نيذلا نإ .سباح نب عرقألا مهنم ميمت نب نم :موق يف
 جرحا :اولاقو :هتارجح ءارو نم ٌهْكَو يبنلا اودانو «ءنصح نب ةنييعو سباح نب عرقألا مهيف «دقار وهو ةريهظلا تقو

 ةرابعو هيلع عنع يأ :هيلع رجحي ام (كرادملا ريسفت) .جرخو ظقيتساف نيش انمذو نيز انحدم نإف دمحم اي انيلإ

 .طئاحب ةروجحملا ضرألا نم ةعطقلا :يهو (ةرجح عمج تارجح : ”عىواضتبلا"

 لاق امك نوكت نأ لمتحي مهتادانم نأل كلذو «لامتحا ماقم ماقملا نأل ؛اهيف مزح ال ةغيصب ىتأ :خلإ لك ناكو
 داحآلا ىلع داحآلا ماسقنا نم وهف :ىدان (يواصلا ةيشاح) .اهنم هودانو ةرجح لك ىلع اوفقو لكلا وأ ءرسفملا

 (لمجلا ةيشاح) ."كنوداني"ل لومعم :بارعألا ةادانم (نيلامكلا ريسفت) .عمجلاب عمجلا ةلباقم هيضتقي ام ىلع

 امنإو ءنصح نب ةنييعو سباح نب عرقألا هادان يذلا نأ يورو :ءافجو ةظلغب ."دانم' لومعم نوكي نأ زوجيو

 (نيلامكلا ريسفت) .هب اورمأ وأ «كلذب اوضر مهنأل ؛مهيلإ بسن

 ءانثلل نيبجوملا لوسرلا ميظعتو بدألا ظفح نم هيف امل ؛لاجعتسالا نم مهمل اري ربصلا ناكل يأ :مه اريخ ناكل

 (يواصلا ةيشاح) .ةرحآلاو ايندلا ةداعسو «ىلعلا تاجردلا ىلإ هبحاصب غلبي رباكألا دنع بدألا :نوفراعلا لاق .باوثلاو

 نب ثراحلا نع دمحأو ياربطلا هجرحأو «دهاحبو سابع نباو ةملس مأ نع ريرج نبا هجرخأ :ةبقع نب ديلولا يف لزنو
 (نيلامكلا ريسفت) .يعازخملا ثراحلا يبأ



 تارجحلا ةروس ماب نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ف مهنيبو هنيب تناك ةرتل ؛مهفاخف ءاقدصم قلطصملا ب ىلإ دي يبلا هئعب دقو
 0 ةاودع

 اوؤاجف (مهوزعب 25 يبلا مهف هلتقب اوضو .ةقدصلا أوعنم م :لاقو عجج رف «ةيلهاجلا

 نم هقدص اَْييَعَف ربخ بِ ٌقِساَف ْمُكَءاَج نإ ْأَونَماَ َنيِذَّلآ اأتَي .مهنع هلاق ام نيركنم

 كلذ ةيشخ يأ هل لوعفم امْوَق أوُبيِصَت نأ تابثلا نم "اوتبثتف" :ةءارق يفو ءهبذك
 موقلاب أطخلا نم َرّثلَعَف ام ْلَع اوريصت أوُحِبَّصْتَف نيلهاح يأ لعافلا نم لاح ِةَّرَهَجي
 ةعاطلا الإ مهيف ري ملف ءادلاح مهدالب ىلإ مهدوع دعب 1 لإ لسرأو © َنيِمِدنَت

 ب هلق 5 ا و ٠ ”و وم 8 : ( ٠

 هللا نإف ؛لطابلا اولوقت الف هنأ لوسَر كيف نأ اَوُمَلَع او .كلذب 2 يبنلا ربخأف «ريخلاو

 بترف «عقاولا فالح ىلع هب نوربخت يذلا سأل َنِّم ريثك ىف رمْعيِطُي وَ لاحلاب هربخي

 577000 هللا ٌنكِدَلَو بترملا ىلإ ببستلا مثإ هنود متمأل َمَِعَل هاضتقم كلذ ىلع ردي ص 4 03 8 1 - .

 ءرمألا نايب اوبلطتو هيف اوفقوتف يأ :اونيبتف (نيلامكلا ريسفت) .دقحلاو ةبيرلا يهو «ءارلا ةفحو ءاتلا رسكب :ةرتل

 .هنم عون وه يذلا بذكلا ىماحتي ال قوسفلا سنج ىماحتي ال نم نأل ؛قسافلا لوق اودمتعت الو «ةقيقحلا فاشكناو

 (نيلامكلا ريسفت) .لاحلا مكل نيبت نأ ىلإ اوفقوتف يأ «تابثلا نم "اوتبثتف" يلعو ةزمحل يأ :ةءارق يفو (كرادملا ريسفت)

 ."ريبكلا ريسفتلا" يف امك "اوبيصت الئل" نوردقي نويفوكلاو «نييرصبلا بهذمل ارايتخا فاضملا ردق :كلذ ةيشخ

 :هلوق وهو «لاحلا نم هب ديق ام رابتعاب "اوملعا" يلوعفم دسم ةداس اهزيح يف ام. "نأكو :خلإ مكيف نأ اوملعاو

 ىلع انئاك مكيف هنأ :ئيعملاو هيف رتتسملا عوفرملا وأ ؛"مكيف" يف رورجملا ريمضلا نم لاح هنإف ؛"خلإ مكعيطي ول"
 لعف ولو «ثداوحلا نم ريثك يف مكعبتي نأ نودوت مكنأ يهو «كلذك ةلاح ىلع نينئاك وأ ءاهرييغت بجي ةلاح

 عطي مل هنأو «قلطصملا نب يف عقي نأ دلو هللا لوسرل نيز مهضعب نأب ناذيإ هيفو .كالهلاو لهجلا يف متعقول كلذ
 ضقانت ىلإ هئادأل ؛لامتحالا اذه عنم يرشخمزلا نأ الإ ءافنأتسم "مكعيطي ول" نوكي نأ زوجيو ءاذه مهيأر

 مَهدارإ يف ناك هنأ ىلع ةلالد ؛"ول" دعب عراضملاب ىتأو ءاضيأ حضاو فانيتسالا لب «هلاق ام رهظي الو ؛مظنلا

 (لمجلا ةيشاح) .نوديري ام ىلع هلمع رارمتسا
 يناعملا هذه نم لكو «ناسنإلا ىلع ةقشملا لوحدو «كالحملاو مثإلاو داسفلا :تنعلا :"سوماقلا" يف «متمثأل :متنعل

 "ببستلا مثإ" :هلوقو ؛هرذعل مثأي الف يلي يبلا نود يأ :هنود (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا يف ادارم نوكي نأ لمتحي

 .هلعفيو مكرابخإ ىلع يبلا هبتري يذلا يأ "بترملا ىلإ" :هلوقو ءاولعفت مل مكنأل ؛لعفلا مثإ ال يأ



 تارجحلا ةروس مل نورشعلاو سداسلا ءرجلا
 هصاو كد مرر ىو 0 هصاو ليرد ع

 نايطعلاو قوسفلاو رفكلا كيلإ هَّركَو حيولق ىف هنسح ُهّيَرَو نميإلا مكيلإ َبّبَح

 هتفص ترياغ لإ ناميإلا هيلإ ببح نم نأل ؛ظفللا نود ئعملا ثيح نم 20

 8 .ءاب# 2 0 30 هم
 نوتباثلا © : 2 رودرا باطنخملا نع تافتلا هيف مه كيتلؤا هركذ مدقت نم ةفص
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 آو هنم َةَمْعِبَو لضفأ يأ ءردقملا هلعفب بوصنم ردصم هنآ َنِّم ًالّْضَف .مهنيد ىلع

 ف تلرن ةيآلا َنيِبِمّْؤُمْلا َنِم ناتفياط نإَو .مهيلع هماعنإ يف ,جو رميكح مك ُميِلَع

 أ نبا ٌدسف «رامحلا لابف نأ نبا ىلع ّرمو ءارامح بكر هلي يبلا نأ :يه ةيضق

 امهيموق نيب ناكف ءككسم نم احير بيطأ هرامح لوبل هللاو :ةحاور نبا لاقف .هفنأ

 :انولا غ5

6 3 

0 
 هنن

 ناميإلا مهيلإ ببح اذإو ناك رألاب لمعلاو ناسللاب رارقإلاو نانجلاب قيدصتلا وهو «لماكلا يأ :نامعإلا مكيلإ ببح

 «نانجلاب قيدصتلا ةلباقم وه يذلا "رفكلا مكيلإ هركو" :لاق كلذلف اهدادضأل مهتهارك مزل ثالثلا لاصحخلل عماجلا

 (يواصلا ةيشاح) .ناكرألاب لمعلا ةلباقم وه يذلا "نايصعلاو" «ناسللاب رارقإلا ةلباقم وه يذلا "قوسفلاو'

 ءاتابثإو ايفن اهلبق امل اهدعب ام ةفلاخم هطرش كاردتسالا نأ نم مهوتي امل عفد ءظفللا نود عملا ثيح نم :كاردتسا

 نأل ؛نيعملا ثيح نم ةلصاح «ظفللا ثيح نم ةدوقفم يه :باوجلا لصاحو ؟اهعقوم يف تسيلف ءانهه ةدوقفم يهو
 يئبم اذهو كاردتسالا نم اهعقوم يف "نكل" تعقوف مهركذ مدقتملا ةفص مهتفص ترياغ دق ناميإلا مهيلإ ببح نيذلا

 نوبطاخملا نوكيو «هاضتقمم لمعلا ىلإ قسافلا أبن ىلع دمتعا نم مكعيطي ول:هلوقب نوبطاخملا نوكي نأ ريدقت ىلع
 | ."فاشكلا" يف امك ءاوعمس ام لك ىلع اودمتعي مل نيذلا نيلماكلا نينمؤملا "نامبإلا مكيلإ ببح" :هلوقب
 هلماع هلجأل الوعفم نوكي نأ حصيو «"لاضفإ" ردصملاو ردصم مسا وه ذإ ؛ةحماسم هيف :هلعفب بوصنم ردصم

 رفكلا لهأ ةهاركو «؛هلوسرو هللا ةبمححم ىمظعلا ةداعسلا نأ ىلع هيبنت ةيآلا هذه فو «ضارتعا امهنيب امو «"ببح"

 هبصني اميفو هلجأ نم لوعفملا ىلع بصتني نأ زوج :"ننسلا" ةرابع :ردصم (يواصلا ةيشاح١ .قوسفلاو

 مه كفلوأ" :هلوق نم ضارتعا امهنيب امف اذه ىلعو «"نامبإلا مكيلإ ببح هللا نكلو" :هلوق :امهدحأ ,ناهجو

 :حراشلا لوقف اذه ىلعو «نيعب لضفتو هيلع لضفأو :"راتحملا" يف :لضفأ يأ (نيلامكلا ريسفت) ."نودشارلا

 (لمجلا ةيشاح) .هل ردصم مسا ”"لضف"ف «لاضفإ "لضفأ" ردصم ذإ ؛ةحماسم عون هيف "لإ ردصم'

 ةيآلاو :"يواضيبلا" يف :2! امهيموق نيب ناكف (نيلامكلا ريسفت) .ءهو سنأ نع ناخخيشلا هحرخأ :خلإ يف تلزن

 هنأو ءنمؤم يغابلا نأ ىلع لدت يهو «لاعنلاو فعسلاب ك4 هدهع يف جرزخلاو سوألا نيب ثدح لاتق يف تلزن

 مسدقت دعب هيلع ىغب نم ةنواعم بحي هنأو هللا رمأ ىلإ ءيف هنأل ؛ثيدحلا يف ءاج امك ءكرت برحلا نع ضبق اذإ

 .ةحلاصملا يف يعسلاو حصنلا



 تارجحلا ةروس ماب 4 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 .ةعامج ةفئاط لك نأل ؛نيعملا ىلإ ارظن عمج ًاوُلَتَتفَ تحلو لاعنلاو يديألاب برض

 ىَلَع اَمُهْنَدَحِ] تّدعت َتَعَب ْنِإف ظفللا ىلإ ارظن ان ل "اتلتتقا" :ئرقو

 اَمَئَيَب أوُحلَصَأَف ٌتَءآَف نإف قحلا هلأ رمأ أ لإ عحرت َءْىِفَي َْح ى غبت ىّلآ اوُنَينَفَف ىَرْخَأْلا

 وح َنوُيَؤُمْلا اَمّنِإ و ترِطِسْفُمْلا بحد نإ اولدعا ًاَوُطِيفَأَو فاصنإلاب ٍلَدَعْلاب

 يف هلآ اوُهّناَو ةيناقوفلاب "مكتوحإ" :ئرقو ءاعزانت اذإ دميَوَحَأ َنيَب اوُحِلَصْأَف نيدلا يف

 نيح ميم دفو يف تلزن ةيآلا كسي الام نذل يأتي جز نو زيلع حالصالا
 00000111 1 ز 5-0 ءاناط بيوض: رامهك نيملشملا ءازقف نها و رغبت

 ةحيصنلا تبأ يأ :خلإ امهادحإ تغب نإف ."حارصلا" يف اذك فعس عمجلاو «لخنلا ديرج :كيرحتلاب :فعسلاو

 "نأ"ب بصتنلاف «ةياغلل انه ”نح" نوكت نأ زوجي :خلإ ءيفت ىتح (يواصلا ةيشاح) .هللا مكح ىلإ ةباحإلاو

 رهاظلا وه - مهضعب لاق امك - لوألاو «ليلعتلل نوكتف ؛"يك" نيعم. نوكت نأ زوجيو «نأ ىلإ يأ ءاهدعب ةرمضم
 ءطسق فالخب «بلسلل هتزمهف «لدع هانعم "طسقأ" نأ ىلإ هب راشأ :اولدعا (لمجلا ةيشاح) .ةيآلا قايسب بسانملا

 (يواصلا ةيشاح) .(0١:نحلا) كًابَطَح َمنهَجِل اوُناَكَف َنوُطِساَقْلااًمأَوإ» :ىلاعت لاق راج هانعمف
 لقألا نيب ةحلاصملا تمزلأ اذإف ؛عازنلا امهنيب عقي نم لقأ امهنأل ؛ركذلاب نينثالا صح :مكيوخأ نيب اوحلصأف

 ميركلا نم عامطإ يحرتلا اذه يفو «مكاوقت ىلع :نومحرت مكلعل (يواصلا ةيشاح) .ىلوأ رثكألا نيب تناك
 ٌلاَجّرلالم :ىلاعت هللا لاق ءءاسنلا رومأب ماوقلا مهنأل ؛ةصاح لاحرلا موقلا :خلإ رخسي ال (يواصلا ةيشاح) .ميحرلا

 موقلا صاصتخاو «رئازو مئاص عمج يف روزو موصك مئاق عمج لصألا يف وه (©:ءاسنلا) كِءاَمَنلا ىَلَع َنوُمَّر
 :هلوق يف ريهز كلذ ققحو «"ءاسن الو" :لقي مل "موق" يف ةلحاد ءاسنلا تناك ول ذإ ؛ةيآلا يف حيرص لاحرلاب

 ءاسسن مأ نصح لآ موقأ يردأ لاخإ تسلو يردأ امو

 كرتو ءروكذلا ركذ دصق نكلو .نيقيرفلل طاعتك. موقلا ظفل سيلف ثانإلاو روكذلا مه :داعو نوعرف موق يف مهلوق امأو

 نم تانمؤملاو نينمؤملا ضعب رخسي ال داري نأ «نيينعم لمتحي ءاسنلاو موقلا ريكنتو ؛نهلاجرل عباوت نهنأل ؛ثانإلا ركذ
 ةأرما الو ءلحر نم لجر :لقي مل امنإو «ةيرخسلا نع ةيهنم مهنم ةعامج لك ريصي نأو ؛عايشلا ةدافإ دصقي نأو ءضعب
 نأشلل اعاظفتساو «ةيرخسلا ىلع مهئاسن نم ةدحاو ريغو ءمهلاجر نم دحاو ريغ مادقإب امالعإ ؛ديحوتلا ىلع «ةأرما نم

 (نيلامكلا ريسفت) .لتاقم نع متاح يبأ نبا هجرخأ :خلإ دفو يف تلزن (كرادملا ريسفت) .هيلع اوناك يذلا



 تارجحلا ةروس ممء نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ارح اوُئوُكَي نأ ْىَسَعِمْوَف ني مكنم لاجر يأ مَوَق راقتحالاو ءاردزالا :ةي ةيرخسلاو

 ركَسفنأ اول الو 181 مكنم ءآسذ اَلَو هللا دنع َحْمْبِم
 ريغ |

 مكضعب وعدي ال بَقْلَأْلاب أوُرَباَتَت الَو اضعب مكضعب بيعي ال يأ رباع ريو

 ةيرخسلا نم روكذملا يأ ُمَمَِلَآ سئ ب رفاك اي «قساف اي 22028

 ةداع هرركتل قسف هنأ ةدافإل ؛مسالا نم لدب نيميإلا َدْعَب َقوُسُفْل زبانتلاو زمللاو

 نّه اريثك أوُبِنَتِجأ أ اوما يل 20 َنوُمَطلآ ُمُه كو كلذ 00

 نينمؤملا نم ريخلا لهأب ءوسلا نظك ريثك وهو «مثْؤم يأ نر لا يح ور لا

 ا ا ا ا ل ل ا و لا ا ,مهنم قاسفلاب هفالخب ءريثك مهو

 عمج مسا موقلا نأ ىلإ كلذب راشأ :خإ مكنم لاجر يأ .ريسفت فطع "راقتحالاو" :هلوقو «لالذإلا :ءاردزالا

 لاجرلاب هصيصخت ىلع لدي ؛هظفل نم هل دحاو ال عمج :ليقو «لجر ىعملا ف هدحاو ؛ةصاخ لاجرلا نيعع
 (يواصلا ةيشاح) .ةغللا لصأل قفاوملا وه اذهو «"ءاسن نم ءاسن الو" :هلوقب هتلباقم

 ؛باع نم باعي هنإف ,مهسفنأ ىلإ عحار مهريغل مهبيع نأل ؛"مكسفنأ اوزملت الو" :هلوقب هنع ربع امنإو :بيعي ال يأ
 (نيلامكلا ريسفت) .ناسللاب نعطلا :زمللاو .مهسفنأ ىلإ عحار اضعب مهضعب بيعف ؛ةدحاو سفنك نينمؤملا نأل وأ

 بقللا :ربنلا يأ ."يواضيبلا" يف اذك ءءوسلا بقللاب صتخم :فرعلا يفو ءاقلطم بقللا :ةغللا ف زبنلا :اوزبانت الو

 (نيلامكلا ريسفت) .باقلألاب يلادتلا :زبانتلاو ءبقللا :كيرحتلاب زبنلا :”سوماقلا" يفو ءءوسب

 (كرادملا ريسفت) .موللاب وأ مركلاب سانلا يف همسا راط :مطوق نم ركذلا نعك.انهه مسالا : قوسفلا مسالا سئب

 (نيلامكلا ريسفت) .روكذملا ليوأتب عمج دوهعملا نأ عم هدارفإو ,دهعلل "مسالا" يف ماللا نأ ىلإ ريشي :خإ روكذملا يأ
 (نيلامكلا ريسفت) .بيرغ لعافلا نع الدب هلعجو «فونذحم أدتبم ربخ وأ ؛هيلع مدقم هربح أدتبم هنأ هيف روهشملا :خإ لدب
 (يحركلا ريسفت) .ةقسفم ةريبك ريصيف رركتي ةداعلا يف هنكل ءا قسفي ال ةريغص روكذملا ناك نإو هنأ ٍنيعي :ةداع هرركتل

 لاق ؛هنع يهنم يف عقي نأ فوخ نظ لك يف لمأتلاو طايتحالا يغبني هنأ ىلإ ةراشإ ؛ريثكلا مهيأ :نظلا نم اريثك

 .هب ملكتي الو نظي نأ وهو «مثإب سيل :رخآلاو «هب ملكتيو نظي نأ وهو «مثإ :امهدحأ ؛نانظ نظلا :يروثلا نايفس

 هسفن ْيف يأ :ريثك مهو (نيلامكلا ريسفت) .هلبق ام فلاخي الف «ةرثكلاب فوصوم ضعبلا كلذ نأ ٍنيعي :خلإ ريثك وهو
 (نيلامكلا ريسفت) .كرشلا لهأ ىلإ ةبسنلاب ال



 تارجحلاةروس 0 سر نورشعلاو سداسلا ءرججلا

 اوعبتت ال «نيءاتلا ىدحإ هنم فذح اوُسَسَحَت اَلَو مهنم رهظي ام وحن يف هيف مثإ الف

 ءيشب هركذي ال اَّضَعَب مُكْضَعَْب بَتْعَي اَلَو اهنع ثحبلاب مهيياعمو نيملسملا تاروع
 فيفختلاب اَئْيَم ِهيِحَأ َمَحَل َلُكَأَي نأ ْرَكُدَحَأ ُثِحْنَأ هيف ناك نإو ههركي

 لاق «يناربطلاو يقهيبلا هاور ".قسافل ةبيغ ال" :ثيدحلا يف درو امك «مهنم رهظي ام وحن يف :هيف مثإ الف

 عم يف :ليقو ؛مهنم رهظ يذلا لثم مهي نظن نأ انلف قسفلا لهأ امأو ءءوسب ريخلا لهأب كنظ وه :جاحزلا
 هيفف «ديلاب سملا وهو «نصحلا نم لعفت نسبجتتا :خلإ اوسسجت الو (نيلامكلا ريسفت) .اريثك ابانتجا اوبنتجا :ةيآلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ءيش بلطل نوكي هنأل ؛؟بلطلا ئيعم

 ءامادإ امه يغبي و هللا لوسر ىلإ ناملس ائعب مّ ةباحصلا نم نيلجر نأ :يور :اضعب مكضعب بتغي الو
 راغل ةحيمس رثب ىلإ ناملس انثعب ول :الاقف ناملس امهربخأف «ءيش يدنع ام :لاقف دلي هماعط ىلع ةماسأ ناكو
 ءامحل انلوانت ام :الاقف ءامكهاوفأ ف محللا ةرمح ىرأ يلام :امهل لاق ٌدتَك هللا لوسر ىلإ احار املف ءاهؤام
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .تلزنف ءامتبتغا دق امكنإ لك لاقف

 ام يخأ يف ناك نإ تيأرأ :ليقف .هركي امه كاحأ كركذ :ثيدحلا يفو ءهيف ناك نإو :ههركي ءيشب هركذي ال
 (نيلامكلا ريسفت) .ملسم هاور .هتمب دقف لوقت ام هيف نكت مل نإو «هتبتغا دقف لوقت ام هيف ناك نإ :لاق ؟لوقأ

 :اهنم «تاغلابم هيفو ءهجو شحفأ ىلع باتغملا ضرع نم باتغملا هلاني امل ريوصتو ليثمت اذهو :خإ مكدحأ بحيأ

 ىلإ لعفلا دانسإ :اهنمو «ةبحماب الوصوم ةهاركلا نم ةياغلا ف وه ام لعج :اهنمو .ريرقتلا هانعم يذلا ماهفتسالا
 ناسنإلا محل لكأب بايتغالا ليثمت ىلع رصتقي مل نأ :اهنمو .كلذ بحي ال نيدحألا نم ادحأ نأب راعشإلاو "مكدحأ"

 ةفيج تدحجو نإ هركت امك :ةداتق نعو .اتيم لعجح ىح خألا محل ىلع رصتقي مل نأ :اهنمو .اخأ ناسنإلا لعج نح
 املو "هيأ نم" وأ حللا نم لاحلا ىلع "اتيم" بصتناو .يح وهو ؛كيحأ محل هركاف كلذك ءاهنم لكأت نأ ةدودم

 ةماقتساب هل مكتهارك تققحتف يأ ' 'هومتهركف" :هلوقب كلذ بقع هيخأ ةفيج لكأ بحي ال مهنم ادحأ نأب مهررق

 (كرادملا ريسفت) .نيدلا ةماقتساب ةبيغلا نم هريظن وه ام اوهركت نأ اضيأ ققحتيلف «لقعلا

 لكألاب سحي ال اتيم يأ 7 ةفص لكألاب سحمي ال امك ؛خألا وأ محللا نم لاح وهو «عفانل يأ :ديدشتلاو

 دارملاف «"اتيم"ل ريسفت :هب سحي ال (نيلامكلا ريسفت) .هيف ليق ام ملعي الو كردي ال باتغملا كلذكف ؛هكردي الو
 :هلوقو ؛همحل لكأب يأ "هب" :هلوقو «هيف لاقي اب هساسحإ مدع ثيح نم تيملاك هتبيغ يف هنأل ؛سحيال نم تيملاب

 (لمجلا ةيشاح) .هب ىضري الو ؛هيخأ محل لكأ بحي ال يأ «يراكنإ ماهفتسالا نأ ىلإ هب راشأ "ال"



 تارجحلا ةروس م1 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 يناثلا مكيلع ضّرُع دقو «هتامم دعب همحل لكأك هتايح يف هبايتغاف يأ ُهوُمثْدرَكَف ال

 هللا نإ هنم اوبوتت نأب بايتغالا يف هباقع يأ َدَّآ اوُقَّتأَو لوألا اوهركاف «هومتهركف
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 يي ص و ل

 ءاوحو مدآ ع ْأَوِركَذ ني م مَسَفْلَح انإ ساَنلا ايأتي مهي مج | مِحَر نيبئاتلا ةبوت لباق ُباَّوَ

 نود يه َلِباَبَقَو بسنلا تاقبط ىلعأ وه «نيشلا حتفب بعش عمج اًبوُعْش َمُكَسِلَعَجَو

 ةعيزخ :هلاثم ءاهرخآ لئاصفلا مث ذاخفألا مث نوطبلا مث رئامعلا اهدعبو «بوعشلا

 0 مس «نطب يصق «نيعل 0 شيرق « « بعش ةليصف سابعلا ءذخخيف مشاه ا امع ةليبق ةنانك

 و عا هوو راما نخل اخ ات نا 1 ؛نيعاتلا ىدحإ هنم فذح ًاَوفَراَعَتل

 هومتهرك امكف يأ ءال :اولاق ؟اتيم هيخأ محل لكأي نأ مكدحأ بحيأ :مهل ليق امل :دهاحب لاق :خلإ هومتهركف

 ءافلا لعجف ءهومتهرك دقف اذه مكيلع ضرع وأ كلذ حص نإ :نيعملا :يضاقلا لاق .ءوسلاب هركذ اوبنتحاف

 ضرع نأ ىلإ ةراشإ ليثمتلا اذه يف :هتايح يف هبايتغاف (نيلامكلا ريسفت) .ردقم طرش باوج هلعج ثيح ةحيصف

 نسحي مل اذإف ءهمحل عطق نم همسح ملأتي امك هضرع ضرق نم هبلق ملأتي ناسنإلا نأل ؛همدو همحلك ناسنإلا

 .ىلوألاب هضرع ضرق هنم نسحي مل ناسنإلا موحل لكأ لقاعلا نم
 .ةيليثمتلا ةراعتسالا باب نم هنأ يأ «هيبشتلا يأ ليثمتلا ليبق نم مالك اذه نأ ىلإ ريدقتلا اذهبي راشأ :حلإ هتايح يف هبايتغاف

 كك هللا لوسر رمأ :لاق كلبي يرهزلا نع ليسارملا يف دواد وبأ هركذ ءدنه يبأ يف ةيآلا هذه تلزن :خلإ مكانقلخ انإ

 اهيأ اي" :لحو زع هللا لزنف ءانيلاوم انتانب جورزن :ي هللا لوسرل اولاقف مهنم ةأرما دنه ابأ اوجوزي نأ ةضايب يب

 0 ا يي ل يا ,ةيآلا "سانلا
 نب ثراحلا لاقو «مويلا اذه ىري ال يح يبأ ضبق يذلا هلل دمحلا :صيعلا يبأ نب ديسأ نب باتع لاقف «نذأف

 (لمجلا ةيشاح) .انذؤم دوسألا بارغلا اذه ريغ دمحم دحو ام :ماشه

 اذه :مهضعب لاقف «ةبعكلا ىلع نذأف لالب يقر حتفلا موي ناك امل هنأ يقهيبلاو رذنملا نبا ج رخأ :خلإ مكانقلخ انإ

 اهيلع يلا تسلا تاقبط نم يأ :بسنلا تاقبط ىلعأ وه (نيلامكلا ريسفت) .ةبعكلا رهظ ىلع نذؤي دوسألا دبعلا

 «ةرامع شيرقو «ةليبق ةنانك و «ءبعش ةكزخ ؛لئاصفلا عمجت ذخفلاو ذاخفألا عمجت نطبلاو «نوطبلا عمجت ةرامعلاو

 . "كرادملا" يف اذك ءاهنم تبعشت لئابقلا نأل ؛بوعشلا تيمعسو ,ةليضف سابعلاو ,ذخف مشاهو «نطب يصقو



 تارجحلا ةروس مروع نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 َّنِإ ىوقتلاب رحخفلا امنإو «بسنلا ٌولعب اورخافتل ال اضعب مكضعب فرعيل يأ

 رفن باَرَغألا ِتّلاَق .مكنطاوبب 2 ٌريبَح مكب مع هلآ 9 مُكدقنأ هلآ دنع ز كرك

 اندقنأ يأ اََمَلَسُأ اَوُلوُق نكَلَو أوُتوَؤُت مل مهل لق انبولقب انقّدص ”ناحالبا نينو
 ارك نِإَو مكنم عقوتي هنكل ءنآلا 0 مل يأ اَّمَلَو ارهاظ

 َنِم مكصقني ال ءافلأ هلادبإبو هك رتو . زمجلاب مُكَتلي ك هريغو ناهإلاب ُهَلوُسَرَو َهَّللا

 يأ َروُنيْؤُمْلآ امنِإ .مه ( ْمِحَر 5 هلا نإ اَميَس اهاوث نم ٌمُكِسَمَعَأ
 را 5 داو

 قدص ب مادو هللا ٍليِبَس يف ٌْمِهِسُفنأَو مهلاومأب اوُدَهَجَو نامبإلا يف اوكشي م

 مهتم دوي مو مانعا :اولاك قمل 5 يف 2 َتوُفِدَّصلآ مه َكِِتلوُ 0
 1 ا "ملع" فّعضم :ٌحييِدب هلأ وُمِلعْنأ مهّلق .مالسإلا ريغ

 آب أوُتَماَء َنيِذَلا دعب هب حرص امك «مهناميل يف نوقداصلا
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 :نولوقي «ةقدصلا نوديريو دعي ينلا ىلع كلذب نونع :ريرج نبا امهنع هجرخأ «ةداتقو دهاحب هلاق :لإ نم رفن

 ىلع متننم امل الإو مكل لصحي ملو بلق ةنينأمطو ةقث عم قيدصت نامإلاو :ارهاظ اندقنأ (نيلامكلا ريسفت) .انطعأ

 (نيلامكلا ريممفت+ .عقوتملا رمألا يفنل هنأ الإ "ل" نيعمب "ل" نإف :عقوتي (نيلامكلا ريسفت) .مالسإلاب لو هللا لوسر

 (نيلامكلا ريسفت) .صقن اذإ اتيل تيلي تالو اتلأ تلأي تلأ :لاقي :مكتلي ال

 ؛لبقتسي اميف لصاح وه لب «ناميإلا لوصح تقو نكي مل بيرلا يفن نأ ىلإ ةراشإ ؛"مث"ب ىتأ :حلإ اوباتري مل مث
 يف نوقداص مهنأ ىلع لد هللا ليبس يف داهجلا نإ يأ :! مهداهجب (يواصلا ةيشاح) .كلذ ىلع اوماد مث :لاق هنأكف

 ؟ةيآلا هذه يف هنم هنأ ركذ فيكف «ناعإلا نم سيل لمعلا نأ :وهو لاؤس نع باوحج وهو «نيقفانم اوسيلو «ناميإلا

 (يواصلا ةيشاح) .لماكلا ناميإلا ةيآلا نم دارملا نأ :هنع باولا حاضيإو

 بارعألا تنأ ناتيآلا ناتاه تلزن املف «نامبإلا مهءاعدا يف بارعألا بذكب ضيرعت هيف :نوقداصلا مه كيلوأ

 (يواصلا ةيشاح) ."هللا نوملعتأ لق" :هللا لزنأف «كلذ ريغ مهنم هللا ملعو ءنوقداص نونمؤم مهنأ نوفلحي هللا لوسر

 (نيلامكلا ريسفت) .ءابلاب يناثلا لوعفملا ىلإ ىدعت اذهو «مالعإلا نعم. انهه ميلعتلا نأ يأ :ملع فعضم



 امَو ٍتوَمَسلآ ىف ام مَلَعيهَآَ انمآ :مكلوق يف هيلع متنأ ام. هنورعشت هنأ يأ َرْعش ىنعع

 فااخب «لاتق ريغ نم ًاوملسأ نأ كي نو مي 89 يلع و ئَح لكي ُهّللآَو ضرألا ىف

 ضفانخلا عزنب برس عاق قولا د ل لق مهنم لاتق دعب ملسأ نمم مهريغ

 زكنك نإ ٍنَميإلِ ركدَدَه نأ ركع مي هللا لب نيعضوملا يف "نأ | لبق ردقيو ءءابلا

 باقم ٍضَرألاَو ِتوَمَّسلا َبيَع ْمَلْعَي هلل نإ .انمآ :مكلوق يف 0 َنوِقدَص
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 .هنم ءيش هيلع ىفخي ال ءاتلاو ءايلاب م29 َنوُلَمْعَت اَمب رْيِصَب َهّللأَو امهيف
 رثكألل ريثك نبال

 ةيآ نوعبرأو سمح «ةيندمف ةيألا «ِتوَمَّسلَآ اَنَقَّلَح ٌنَقَلَو © الإ ةيكم ق ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا يعن

 كلو دمحع ةكم رافك نمآ ام ميركلا ©) ٍديِجَمْلآ ِناَءَّرَقْلاَو ل هللا تق

 يناثلاو هسفنب امهلوأ «نينثالا ىدعتي -انهه امك- فيعضتلا ةطساوبو «طقف دحاولا ىدعتي نيعملا اذه وهو :رعش ىنعمب

 ينعي ءاوملسأ نأب يأ :اوملسأ نأ (هريغو يواضيبلا ريسفت) .انمآ :مكلوقب هنوربختأ يأ "هنورعشتأ" :هلوق .رحلا فرحب

 انهه ردقم وهف «ءابلا وه يذلا ضفاخلا يأ :ردقيو (كرادملا ريسفت) .ركشلل اضيرعت يدايألا ركذ :نملاو ,مهمالسإب

 ؛"نإ"و "نأ" عم درطيو رثكي هفذح نإف ؛'مكاده نأ"و "اوملسأ نأ" :امه "نيعضوملا يف" :هلوقو ءعضاوم ةثالث يف

 (لمجلا ةيشاح) ."مكمالسإ يلع اونمت ال لق" :هلوق يف هيلإ يدع اذلو لوعفملا عضوم يف "اوملسأ نأ" :نايح وبأ لاقو

 هللف ءهللاب نامبإلا مكئاعدا يف نيقداص متنك نإ :هريدقت هيلع هلبق ام ةلالدل ؛فوذحم هباوح :نيقداص متنك نإ

 (نيلامكلا ريسفت) .مكيلع ةنملا

 :لوقي نأ رسفملل بسانملا ناكف ءرحآلا لوقلا ىلع "انقلح دقلو الإ" :هلوقو «نيلوقلا دحأ ىلع اهلك يأ :ةيكم

 امد سابع نبا نع يور اذك :خلإ انقلخ دقلو الإ (يواصلا ةيشاح) .نيلوقلل اريشم نوكيل ؛"انقلح دقلو الإ وأ"
 (نيلامكلا ريسفت) .دوهيلا يف تلزن اهنأ هريغو مكاحلا جرحأ :"ناقتإلا" يف لاق «ةداتقو

 انلسرأ دقل وأ «هدعب امم اذحأ ركذ ام. هردقو ,فوذحم مسقلا باوج نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ ةكم رافك نمآ ام

 وأ ؛مالكلا لوطل ؛ماللا تفذحو "انملع دق" وه :ليقو ."مهنم رذنم مهءاج نأ اوبجع لب" :هلوق ليلدب ادمحم

 نم حلفأ دق" :هلوق ىلإ .,"اهاحضو سمشلاو" :لاق امك ءاهنع ضوع اهلبق ام نأل ؛"لوق نم ظفلي ام" :هلوق وه
 (لمجلا ةيشاح) .عوقولا ققحم اهدعب لعفلا نأ ئيعمب قيقحتلل هيف "دق"و ,"اهاكز



 ق ةروس "مه نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ثععبلا دعب رانلاب مهفّوْخي مهرذني ,مهسفنأ نم لوسر َرُهَّم ردم مُهَءاَج نأ أَوبجع َلَب

 :ةيناثلا ليهستو «نيتزمهلا قيقحتب ذأ © ٌبيجح ٌءىَش راذنإلا اَذَه َنوُرِفَكْلا َلاَقَف

 ةياغ يف © ٌديِعَب ٌعجَرَكِلَذ ؟عجرن اا انو اكتم 00

 حوللا وه و ٌظيِفَح ُبَتك اَدْنِعَو دبي لكأت ضَرَأ رألا صقنت اَم اَنَماَع َدَق ءدعبلا

 نأش يف ْرُهَق َمِهَءاَج امل نآرقلاب قَحْلَب أوُبَدك َلَب .ةردقملا ءايشألا عيمج هيف .ظوفحما

 رعاش :ةرمو ءرحسو رحاس :ةرم 8 ا 0و 3 0 2 -
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 نم هاو 52 7 دمع الب اَهَسيتَب فيك ْمُهَقْوَف ةنئاك .امشلأ ثعبلا

 520000 «ءامسلا ىلإ عضوم ىلع فوطعم َضَرأْلاَو .اهبيعت قوقش () ٍجوُرُ

 ةبسنلاب اذهو «هببس يفح رمأ ماظعتسا :بحجعلاو «ةعينشلا مهلاوحأ نايبل ؛فوذحا مسقلا باوج نع بارضإ :لب

 (يواصلا ةيشاح) 7١(. :فرحرلا) يَ نيرا نم ٍلُجَر ىَلَع نآْرَقْلا اذه َلّرن الْولإ» :اولاق ثيح ةرصاقلا مهوقعل
 ؛مهاتوم داسحجأ نم يأ :لكأت (نيلامكلا ريسفت) .هيلع مالكلا ةلالدل ؛هركذ كرتف «ثعبلاب هيلإ عحرن يأ :عجرن

 نم لكأتو «ىتوملا داسجأ نم ضرألا صقنت ام ملع ّىح هملع فطل نم نأل ؛عحرلا مهداعبتسال در وهو
 (كرادملا ريسفت) .اوناك امك ءايحأ مهعجر ىلع ارداق ناك ءمهماظعو مهمحل

 .هيلع علطي ظوفحم واح باتك هدنع نم ملعب ءايشألا ليصافتب هملع هيبشت ىلع مالكلاو «ةيلاح ةلمجلا :خ! اندنعو

 هلوط ؛ةعباسلا ءامسلا قوف ءءاوهلا ىلع ةرقتسم ءءاضيب ةرد نم وهو يأ :ظوفحملا حوللا وه (يواصلا ةيشاح)
 (يواصلا ةيشاح) .برغملاو قرشملا نيب ام هضرعو ؛ءضرألاو ءامسلا نيب ام

 برطضملا نأل ؛يزامب دانسإلاو .بارطضالاو طالتخالاو قلقلاو داسفلا :ةكرحم جرملا :"سوماقلا" يف :برطضم

 لمح ىعم هيف ماهفتسالاو «لوعفملا نم لاح "فيك" :اهانينب فيك (نيلامكلا ريسفت) .رمألا ال رمألا بحاص
 .عدص الو اهل قتف ال «بويعلا نم ةميلس اهنأ يأ "قوقش" ةفص :اهبيعت (نيلامكلا ريسفت) .رارقإلا ىلع بطاخملا

 ىلع بصن [(نيلامكلا ريسفت) .ريسفتلا ةطيرش ىلع رامضإلاب بوصنم :ليقو] :عضوم ىلع (نيلامكلا ريسفت)
 يف هلبق يلا ةلمجلا نم هنأل ؛هفذح باوصلاف ؛عقوم ال "فيك" :هلوقو .ءامسلا اورظني ملفأ :ريدقتلا ذإ ؛ةيلوعفملا

 (لمجللا ةيشاح) .مظنلا
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 هنأ ىلإ اذه راشأو ءهب رسي يأ :هب جهبي (حارصلا) .نرس يأ :نيجهأو جمبي :لاقيو ءرورسلا :ةجهبلا :جيه

 هلجأ نم لوعفملا ىلع اهبصن ىلع ةماعلا :خلإ ىركذو ةرصبت (لمجلا ةيشاح) .رورسلا هب لصحي يأ «لعاف نعم

 مهانركذو «ةرصبت مهانرصب يأ ءردقم امهظفل نم لعفب نابوصنم :ليقو «مهلاثمأ ريكذتو مههلاثمأ ريصبتل يأ
 ًأرقو .اهاري نمل ريكذتو ةرصبت تاذ يأ «لوعفملا نم لاح :ليقو «نيركذمو نيرصبم يأ «نالاح :ليقو «ةركذت
 فيك" هيف لماعلاو يأ "هل لوعفم" :هلوق (نيمسلا ريسفتلا) .ةرصبت يه يأ «عفرلاب ٌركذو ةرصبت :يلع نب ديز
 يأ "انم اريصبت" :هلوقو ءامهدعب امو نييزتلاو ءانبلا انلعف يأ «لماعلل ريسفت خلإ "كلذ انلعف يأ" :هلوقو ."اهانينب

 (لمجلا ةيشاح) .نيردصملا نم لكب قلعتم "دبع لكل" :هلوقو (انخيش) .الالدتساو اميهفتو اميلعت
 :لمجلا لاقو (يواصلا ةيشاح) .ةغلابملل ال ةبسنلل ةغيصلاف ءاهيلع لابقإو عوجر يذ يأ :انتعاط ىلع عاجر

 .ةرثك نيعم هيف نكي مل نإو ؛عوحرلا لصأ ىلع رادملا ذإ ؛ةغلابم ةغيص ال «نابلو رامتك بسن ةغيص "عاجر'
 ىلإ ءيشلا ةفاضإ مزلي الئل ؛هب ملعلل ؛هماقم ةفصلا ةماقإو ءفوصوملا فذح نم هنأ ىلإ اذهبي راشأ :عرزلا بحو

 «ناظفللا فلتخا اذإ ةزئاج امنأ عم ءهيلإ فاضملاو فاضملا نيب ةرياغملا يضتقت ةفاضإلا نأل ؛ةعنتمم يهو هسفن

 .ريعشلاو ربلاك دصحي نأ هنأش نم ام يأ :دوصحملا (لمجلا ةيشاح) .ةرخآلا رادو ءديرولا لبحو «نيقيلا قحك

 تاقساب عمجلاو «ةقساب يهف «ءتلاط يأ دعق باب نم :اقوسب ةلخنلا تقسب :لاقي :خلإ تاقساب لخنلاو

 (يواصلا ةيشاح) .هملع يف رمي :لجرلا قسبو «قساوبو

 كلذلو ءاهعفانم ةرثكو اهعافترا طرفل ؛ركذلاب اهدرفأو ءالاوط نكت مل تابنإلا تقو اهنأل يأ :ةردقم لاح
 نوكي نأو «قزر اذ يأ «دايعلل اقوزرم يأ الاح نوكي نأ زوجي :دابعلل اقزر (يحركلا ريسفت) .امي ملسملا ُهُتك هبش
 ءردصملاب قلعتم امإو ةفص امإ "دابعلل"و .هل الوعفم نوكي نأ زوجيو «قزر هذه تابنإ نأل ؛"انتبنأ" نيعم نم اردصم
 يف هب ديقو «ةبانإلاب دابعلا انهه ديقي مل :هيبنت (نيمسلا ريسفتلا) .دابعلل اقزر يأ «ةدئاز ماللاو ءردصملل لوعفم امإو
 بينملا نأ ريغ ءدحأ لك معي قزرلاو «بينمل الإ نوكت ال ةركذتلا نأل ؛!"بينم دبع لكل ىركذو ةرصبت" :هلوق

 (بيطخلا ريسفت) .ديقب قزرلا صصخي ملف «ماعنألا لكأت امك لكأي هريغو ؛ماعنإلل اركاشو اركاذ لكأي



 ق ةروس را نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 اذه لثم يأ َكِلاَدَك ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسي اَنْ ةَدَب هب اََيَبَحَأَو هل لوعفم
 اورظن مهنأ :نعملاو ريرقتلل 0 ؟هنوركنت فيكف روبقلا نم () ٍجوُرْْلا ءايحإلا

 (رثب يه سلا ب تحصأو 5 : نما لعفلا ثينأت 0 ؛ ْموقَُهلَبَق تيد .ركذ ام اوملعو

 :ليقو ءناوفص نب ةلظنح ليق :مهيبنو .مانصألا نودبعي ا نيميقم اوناك

 ةكيألا بنعصأو (2) رطوُأ ُنوْخِإَو ُنَوَعْرِوَو دوه موق ُداَعَو حلاص موق (ه) ُدوُمتَو هريغ
 ٌفتاملا رجشلا وه ؛مالسإلا ىلإ هموق اعدو ملسأ «نميلاب ناك كلم وه ع ُموَقَو بيعش موق «ةضيغلا يأ

 باذعلا لوزن بحو (ه) ٍدِيِعَو قل شيرقك َلْسّولا بَّدك نيروكذملا نم كو د

 ؛هب يعن مل يأ ٍلوَألاٍقاَحلاي اكيِعَقَأ كب شيرق رفك نم كردص قيضي الف ؛عيمجلا ىلع
 21 .ثعبلا وهو () رايد قلَخ نم كش سبل فرم َلَب ةداعإلاب يعن الف

 لك نم تتبنأو «ءاملا كلذب تبرو تزتهاف ةسباي ةبدح اضرأ يأ "اتيم ةدلب" :هلوقو ءءاملا كلذب يأ :هب انييحأو

 اهفصو فيكف ؛ةئنؤم ضرألا :هريدقت ردقم لاؤس نع باوج :خلإ هيف يوتسي (يواصلا ةيشاح) .جيهبي جوز

 رابتعاب ريكذتلا نأ :باوصلاو «كانه سيلو ليعف ف ثنوملاو ركذملا ءاوتسا نأل ؛رظن باوجلا اذه يفو ؟ركذملاب

 ؛مكتوم دعب ءايحأ نوجرخت كلذك ةتيملا ةدلبلا هذه تبيح امك يأ :جورخلا كلذك (يواصلا ةيشاح) .اناكم هنوك

 (كرادملا ريسفت) .ءادتبالا ىلع عفرلا لحم يف فاكلاو «تاوملا ءايحإك تاومألا ءايحإ نأل

 .خيبوتلاو راكنإلل :لوقي نأ ىلوألا [(نيلامكلا ريسفت) .هتيبثتو هنع مهفتسملا رمألا قيقحتل] :ريرقتلل ماهفتسالاو

 مهو وطت مل رثب وه :سرلا باحصأ (يواصلا ةيشاح) .اونمآل اوملعو اورظن ول ذإ ؛حيحص ريغ "خلإ ئيعملاو" :هلوقو

 موق هيلع فوطعملا نأل ؛هموق نوعرفب دارأ :خإ نوعرفو (كرادملا ريسفت) .دودحألا باحصأ :ليقو «ةماميلاب موق

 (كرادملا ريسفت) .هعبت ةرثكل ؛هب يمس :خل! عبت (كرادملا ريسفت) .تاعامج تافوطعملاو «حون

 «يراكنإ 0 نأ ىلإ ريشيو «نيءايلا ىدحإ فذحب موزحم :هب يعن مل .قلخلا ءادبإ نع انزجعفأ :خل! انييعفأ

 هنأك «قايسلا هيضتقي ردقم ىلع فطع :خاإ سبل يف مه لب (نيلامكلا ريسفت) .بعتلاو زجعلا نيعمب انهه يعلاو

 «ةداعلا ةفلاخم نم هيف امل ءديدج قل نم ةهبشو «طلخ يف مه لب «لوألا قلخلا ىلع انتردقل نيركنم ريغ مه :ليق

 (يواصلا ةيشاح) .تاداعلا دودح نع هجورخب راعشإلاو «هنأش ميخفتل ؛"قلخ" ريكنتو



 ق ةروس مم نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ءابلا لهب ثدحت نو 0 0 :ريدعتب لاه ملح َنسفِإْلآ اَيَقاَخ َدَقْلَو

 (8) ِديِرَوْلا ٍلَبَح ْنِم ملعلاب ِهيَلِإ ب كأن ل ناسنإلل ريمضلاو «ةيدعتلل وأ ةدئاز

 ىَتَلَتَي اردقم "ركذا" هبصان ّذِإ .قنعلا يحفصل ناقرع :ناديرولاو «نايبلل ةفاضإلا

 ٍلاَمِسلَأ نَعَو نيِمَيَْلا نع هلمعي ام ناسنإلاب نالكوملا ناكلملا ناّيِقَلَتْمْلا تبثيو ذخأي
 ُتِيِقَر ِهّيَدَل الإ لّوَق نِم ُظِفلَي ام .هلبق ام هربح «ًأدتبم وهو «نادعاق يأ (2 ٌديِعَق 00

 ةلمجلا نأل يأ "نحن :ريدقتب لاح" :هلوق «هدالوأو مدآب قداصلا سنجلا هب دارملا :ناسنإلا انقلخ دقلو

 فوذحم اربخ تبرعأ واولاب تنرتقا نإف ؛طقف ريمضلا يوحت لب «واولاب نرتقت ال الاح تعقو اذإ ةتبثملا ةيعراضملا

 (نيلامكلا ريسفت) .هسفنب ايدعتم سوسوت ناك نإ :ةدئاز ءابلا (يواصلا ةيشاح) .الاح ةيمسالا ةلمحلا نوكتو
 ةراتو اهثدحي ةرات «ةثداحمو ةملاكم امهنيب يرحت ءنيصخش هسفن عم ناسنإلا لعجف يأ :ناسنإلل ريمضلاو

 ريخلا يف بتكيف مهلا امأو ءسجاحهلاو رطاخلا اهلثمو ءارش وأ اري ناسنإلا امب ذحؤي ال ةسوسولا هذهو .هثدحت

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ مدقت دقو ءارش وأ اريخ بتكيف مزعلا امأو ءرشلا يف ال
 لاصتا هدبع نم ىلاعت هبرقف «ةيفاخخ هيلع ىفخت ال ءسفن لك ىلع مئاقلا وه لب ءيش هبجحي ال هللا نأل :هيلإ برقأ
 (يواصلا ةيشاح) .(70 :دمحم) «متنك ايكيأ 0 لاو :ىلاعت لاق «نيع ةفرط هنع بيغي ال ثيحب هيف هفيراصت

 نأل ؛ببسملا ىلع ببسلا قالطإ نم «ناكملا نع ههيزنتل ؛ملعلا برق نع يناكملا برقلل زوحت هيفف :حلإ ملعلاب
 امهنإ :لاقي «قنعلا يف ريبك قرع :ديرولاو :ديرولا لبح نم (نيلامكلا ريسفت) .ملعلل ببس ءيشلا نم برقلا
 .هناسل امهملقو «تائيسلاو تانسحلا يفيحص يف نابتكي يأ :تبثيو ذخأي .حراشلا هركذ امك «ناديرو

 (يواصلا ةيشاحإ .هذحاون ناسنإلا نم امهلحمو «هقير امهدادمو

 كلذ َدْعَب ةكئالَمْلاَو :ىلاعت هلوقك ددعتملا ىلع قلطي دقو «ةينثتلا ىلع انهه قلطأ "اليعف" نأ ىلإ ريشي :نادعاق

 ءلعافلا نعم هنأ ىلإو ؛هيلع يناثلا ةلالدل ؛لوألا نم فذح :ليقو «نييفوكلا لوق اذهو (4:ميرحتلا) يٌريهظ
 راشأ "نادعاق يأ" :هلوق (نيلامكلا ريسفت) .حربي ال يذلا مزالملا يأ سلاحا يعم. سيلحلاك «دعاقملا نعم. :ليقو

 نيميلا نع :هريدقت :"كرادملا" يفو «نانثالاو دحاولا هيف يوتسي اليعف نأل ؛ئثملا ماقم ميقأ درفم "ديعق" نأ ىلإ هب

 امك «سيلجلا وه ديعقلاو :"ريبكلا" يفو «هيلع يناثلا ةلالدل ؛لوألا فذحف «نييقلتملا نم ديعق لامشلا نعو ؛ديعق

 ."نايقلتملا ىقلتي ذإ" وهو "هلبق ام هربخ" :هلوقو ءسلج ىيعمب دعق نأ
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 2 9 هس برت

 قبح «ةرخآلا رمأ نم َقَلِب هتذشو هي ةّركَس َتَءاَجَو ىثملا نعم. امهنم لكو
 برق 9 ُديِحت ُهْنِم ُهَنِم بنك ام توملا يأ َكلَذ ةدشلا سفن وهو ءانايع اهل ركنملا اهاري

 ليملا 0 5

 ,باذعلاب رافكلل () ٍديِعَولآ ُمَوَي خفنلا موي يأ َكِلَذ ثعبلل روُصلآ ىف َحِفُتَو عزفتو
 اهيلع دهشي () ٌديِبَّسَو هبل | اهقوسي كلم َقِبآَس ب اسااهعم ريشجلا ىلإ ْفَت لك هيف َتَءآَجَو

 َنِم ٍةَلَفَع ىف ايندلا يف تنك َنَقَل :رفاكلل لاقيو ءاهريغو لجرألاو يديألا وهو ءاهلمعب

 مْوَيْلا كِرصَبَف مويلا هدهاشت ام. كتلفغ انلزأ َكَءآَطِغ َكِنَع اَءْفَشَكَف مويلا كب لزانلا اَدنَه

 22210110 هب لك ملا كلل هُئيِرَق َلاَقَو ايندلا يف هتركنأ ام هب كردت د داح مه ٌديِدَح
 يوقلاو ذفانلا

 .ديتعو بيقر هنأب فوصوم امهنم لكف «ناديتعو نابيقر امهنأب نافوصوم ناكلم هيدل الإ نيعملف يأ :امهنم لكو

 كلت يف دبعلا لعف اذإف .ةبانجلا ةلاح يفو عامجلا دنعو ألخلا يف :ةثالث عضاوم يف الإ هقرافي الف يأ "رضاح" :هلوقو

 ديز ءاج :كلوق يف امك ةيدعتلل ءابلا :قحلاب (يواصلا ةيشاح) .اهابتكو اهتحئارب اهافرع ةئيس وأ ةنسح تالاحلا

 ح يأ ءانايع اهل ركنملا هاري تح «ةرخآلا رمأ نم قحلا رمألا ترضحو تنآ نعي «لطابلا لباقم قحلاو ءورمعب
 ثعب يذلا رمألا ةقيقح توملا ةركس ترضحأو :ئعملا :ليقو ؛ةدشلا سفن وهو ةنياعم ةيؤر ةرحآلل ركنملا ىري

 (نيلامكلا ريسفت) .قحلا وه يذلا ءازجلا وأ توملاب يتأي :ليقو ؛هلسر هب
 ةمظعلا نم وهو ,التف- ليفارسإ هيف خفني يذلا نرقلا وه "روصلا"و ,"توملا ةركس تءاجو" ىلع فطع :خلإ خفنو
 (لمجلا ةيشاح) .خفنلاب نذإلل ارظتنم دي دمحم ثعب نيح نم ليفارسإ همقتلا دقو «هللا الإ هردق ملعي ال ثيحب

 «تائيسلا بتاك :قئاسلا :ليقو ءرسفملا هلاق ام اهرهشأ ؛لاوقأ ىلع ديهشلاو قئاسلا نيعم يف فلتحا :ديهشو قئاس

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغو «هلامعأو هحراوج ديهشلاو «هنيرق وأ هسفن قئاسلا :ليقو «تانسحلا بتاك :ديهشلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .كاحضلاو سابع نبا نع ريرج نبا ىور اذك :خلإ يديألا وهو
 انفشكف هلوزن لبق نآرقلا اذه نم ةلفغ يف «دمحم اي تنك دقل :هانعم ملسأ نب ديز دنعو روهمجلا دنع :رفاكلل لاقيو

 (نيلامكلا ريسفت) .سفنلل اباطخ فاكلاو ءاملا رسك نم ةءارق لوألا ديؤيو .قايسلا هميالي ال ديعب اذهو «هلازنإب كنع

 ريسفت) .اهيلع رظنلا روصقو امي فلإلاو تاسوسحملا يف كامهنالاو ةلفغلا وهو «داعملا رومأل بجاحلا ءاطغلا :كءاطغ

 هلوق يف امك «هناطيش هنيرق :دهاحبو ىذ سابع نبا نعو «هريغو يوغبلا هراتخا ام اذه :هب لكؤملا كلملا (يواضيبلا
 «منهجل ديتع ,يكلم يفو يدنع هب تلكو يذلا لحرلا اذه نأ :نيعملاو (؟7:ق) كهنَْطَأ ام اَنَير ُهئيِرَف َلاَفط :ىلاعت

 (نيلامكلا ريسفت) .يلالضإو يئاوغإب اه ءيهم



 ق ةروس 994 .٠ نورشعلاو سداسلا ءزججا

 وأ قلأ قلأ يأ َمَهَج ىفاَيقّلَأ :كلامل لاقيف ءرضاح 29 ُديِتَع ّىَدَل يذلا يأ ام اًددَه
 :ةحخسل فو 70 ةكلاملل :ة ٍي

 م

 َرَحاَ اهل هلآ َْعَم َلَعَج ىذلا .هنيد يف كاش م9 ٍبيرُم ملاظ ٍدَبْعم ةاكزلاك ٍرّيَخلِ
 4 0 + رورو دك 6 سا ٠ ٍِع

 0 .(2 ديدشلا ٍباَذَعلا ىف ُهاّيقلاف هربخ .طرشلا ىنعم نمض ءأدتبم

 ديتع ءيش اذه يأ ."ديتع" ب قلعتم "يدل"و ءاهتفص "ديتع"و «ةفوصوم ةركن "ام" نوكت نأ زوجي :ديتع يدل ام

 «فوذحم أدتبم ربخ وأ «ةيناث ةفص "ديتع"و ."ام"ل افصو "يدل" نوكي نأ اذه ىلع زوجيو «يدنع رضاح يأ ؛يدل

 هتلصو لوصوملاو ءلوصوملا ربخ "ديتع"و ءاهتلص "يدل"و ءيذلا نعم. ةلوصوم "ام" نوكت نأ زوجيو ؛ديتع وه يأ
 "اذه" ربخ "ديتع"و «"يدل"ب ةفوصوم وأ تناك ةلوصوم "اذه" نم الدب "ام" نوكت نأ زوجيو .ةراشإلا مسا ربح

 (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم أدتبم ربخ وأ «ربخ دعب اربخ وأ الدب نوكي نأ "ديتع" يف يرشخمزلا زوجو
 لعفلا عم هريمض يقبأو يناثلا لعفلا فذحف «قلأ قلأ :هلصأ ناكف «لعفلا ةينثت ةلزنم لعافلا ةينثت نأ نعي :قلأ قلأ

 جاتحا دحاول باطخلا نأ ىلع حراشلا ىرج امل :"لمجلا" يف لاقو .هريغو "يواضيبلا" نم «ريمضلا ىئثف «لوألا

 نأ لصألاو «ةروصلا يف ةينثتلا ريمض فلألا نأ :لوألا ءنيهجو نم هلصاحو .ظفللا يف ةينثتلا نم راذتعالا اذه ىلإ

 هنأب فرعي اذه ىلعف «ةينثتلا ريمضب امهنع ربعو «لوألا لعاف عم هلعاف عمجو يناثلا فذحف ءديكوتلل رركم لعفلا

 ةبلقنم يه لب ةينثتلل تسيل فلألا نأ :يناثلاو .ظفللا ىلع بارعإلا رادمو ؛لعاف فلألاو «نونلا فذح ىلع بم

 .فقولا ىرحب لصولا ءارجإ ىلع ديكأتلا نون نع لدب فلألاف يأ "نيقلأو" :هلوقو .ةفيفخلا ديكوتلا نون نع
 .رانلا يف دناعلاو نارفكلا ريثك لك ناكلملا اهيأ ايقلأ :ةيآلا نيعمو (يواضيبلا ريسفت)

 قئاسلل اهيف باطنخلا :ليقو «فقولا ىرحي لصولا اورجأ مهنكل ,ءفقولا دنع افلأ لدبي امنإو :افلأ نونلا تلدبأف

 يف طرشلا هبشي أدتبم :لوقي نأ هباوصو «لهاست هيف :طرشلا ىنعم نمض أدتبم (نيلامكلا ريسفت) .ديهشلاو

 وأ ؛مذلا ىلع ابوصنم نوكي نأ زوجي "لعجح يذلا" :هلوق :"نيمسلا" يفو «هربخ يف ءافلا تلحد اذلو «مومعلا

 تلخدو :ليق «"هايقلأف" ربخلاو «ءادتبالاب اعوفرم وأ "رافك" نم الدب ارورحم نوكي نأو ءلك نم لدبلا ىلع
 (لمجلا ةيشاح) .طرشلاب ههبشل ؛ءافلا

 وه :ليقو «هايقلأ :هيف لاقي يأ «لوقلا ريدقتب الإ اريح عقي ال رمألا نإف ؛ءافلا دعب لوقلا ريدقتب وه :هايقلأف هربخ

 :ليقو «"هايقلأ" هرسفي رمضمل لوعفم :ليقو «ءافلا دعب لوقلا ريدقت ىلإ جاتحم ريغ طرشلا باوج نبعم يف هنوكل
 ؛رظن هيفو «ديكأت :ليقو "منهج يف هايقلأ" ىلع فطع "ديدشلا باذعلا يف هايقلأف" :هلوقو «"رافك لك" نم لدب

 (نيلامكلا ريسفت) .ديكأتلا يفاني فطعلا نأل



 ق ةروس عوأ نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 للف قواك نونو: ةتللطأ ردئِيكطَأ اماكيَو ناطيشلا ُهُميِرَق َلاَق .مدقت ام لثم هريسفت

 اوُمِصتحح ل ىلاعت لاق .ىل هئاعدب ناغطأ وه :لاقو يل باجتساف هتوعدف 22) ِديِعب

 برخي يي 2 يد

 ةرخآلا يف باذعلاب م29 ٍديِعَوْلاِب ايندلا 00 َدَقَو انه ماصخلا عفني ام يأ ّىَد

 (© ِديِيَعلَل ملط أأ آَمَو كلذ يف ّىدَل ُلَوَقْلَأ رّيغُي ُلّدَبُي ام .هنم دب الو ءاونمؤت ملول

 قا 0 الو ويلا ملط ال لوقا ينو مالظو" .مرج ريغب مهيذعأف
 لوقو ايف عر ؛قيقحت ماهفتسا ِتْدَلَتَمآ ِلَه ْمُهَجِل ءايلاو نونلاب لوقت '" مالظ" هبصان

 . هب يي يل (ّيف يأ ؟ © يبرم نِم لَه لاؤسلاك ماهفتسالا ةروصب

 دقو «كلام وه دحاول باطخلا نأ عم ظفللا يف ةينثتلا نع راذتعالا ثيح نم يأ «مدقت ام لثم هجيرخت يأ :هريسفت

 يأ "انه ماصخلا عفني ام يأ" :هلوق (يطرقلا ريسفت) .مهئانرقو نيرفاكلل باطح :خلإ اومصتخت ال .هحاضيإ تملع

 ,"اومصتخت ال" :هلوق نم لاح ةلمجلا نأ هرهاظ :خلإ تمدق دقو (لمجلا ةيشاح) .باسحلا فقومو «ءازجلا راد يف

 :لصألاو ,فذح ىلع مالكلا نأب بيجأو ؟ةرخآلا يف ماصتخالاو ءايندلا ف ديعولاب ممدقتلا نأب لكشم وهو
 .مدقت نيعمب مدق نأ ىلع ةيدعتلل وأ ةدئاز ءابلا :ديعولاب (يواصلا ةيشاح) .مكيلإ تمدق نأ نآلا تبث دقو

 ريسفت) .هريغ يف مالظ لب مويلا كلذ يف مالظب سيل هنأ ىلع نععملا سيلف :هل موهفم الو (نيلامكلا ريسفت)
 هدعول ؛قيقحت ماهفتسا "له" ؟تألتما :منهجل -هللا يأ - لوقي «تافتلالا ىلع ركب يبأو عفانل :ءايلاو (نيلامكلا

 (نيلامكلا ريسفت) ١18(. :فارعألا) َهّتهَح َنآَلْماَلإِ»م :هلوقب اهئلك

 نم عنام الو «ءالقعلا باوج هتباجأو «ءالقعلا باطخ منهج ىلاعتو هناحبس هللا بطاخ :خلإ قيقحت ماهفتسا

 عم زاحملا فلكت ىلإ ةجاح الف ".ار ىلإ رانلا تكتشاو «رانلاو ةنحلا تحاحت" :درو امل ؛اعرشو القع كلذ

 هللاف «قيقحتلا ريرقتلا ماهفتساب دارملاو .تادامحلا قطن نم ةنسلا يف درو امث هرئاظنو ءاذه يف ةقيقحلا نم نكمتلا

 (يواصلا ةيشاح) 00 دق اهنأب اهررقي ىلاعت

 امنإو ؛,"تألتما دق" :هلوقب راشأ امك «ربخلا هانعمو ماهفتسا هتروص اباوج هتباحأ يأ :خلإ ماهفتسالا ةروصب

 .لاؤسلاك :لاق كلذلف ؛"تألتما له" :ىلاعت هلوق وهو «لاؤسلا قبط امباوج 5 ؛ماهفتسالا ةروصب هتباحأ

 ئلتمي م عضوم ّيف يقب له يأ ؟ديزم نم له :اهئالتما دعب لوقت اهنأ يأ ,ديحباك ردصم وهو :ديزم نم له
 ركنتسم ريغ وهو «منهج نم لوقلا قيقحت ىلع اذهو «ديزملل عضوم اهيفو ديزتست اهنأ وأ ؛تألتما دق ينعي
 (كرادملا ريسفت) .ال مأ تألتما اهنأب ىلاعت هملعل ؛ةرفكلا خيبوتل لاؤسلاو ؛حراوجلا قاطنإك



 ق ةروس مو نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ءافوريف مهنم 29 ِديِعَب َرْيَغ اناكم َنيِقَّكُملِل تبّرق ُدَنَلا ِتَفِلْزَأَو .تألتما دق يأ
 "نيقتملل" نم لدبيو ءايندلا يف «ءايلاو ءاتلاب َنوُدَعوُت ام يئرملا اَدَه :مه لاقيو

 ريثك نبال رثكألل
 َنَمحََبلا 6 نه هدودحل ظفاح متو ظيِفَح هللا ةعاط ىلإ عاحجر باوأ لكل :هلوق - ا 6.6 2 ب 5 ص يو س و 5

 :اضيأ نيقتملل لاقيو هتعاط ىلع لبقم /2) بيم بلقب َءاَجَو هري مو هفاخ بيَعلآب

 دص

 َكِلاَذ اولحداو اوملس يأ مالس عم وأ ءفوخم لك نم نيملس يأ ِمَّلَس اَهوُلْخَدَ
 ايف َنوُءآَشَي ام مُمَك .ةنجلا يف ماودلا ج ٍدوُنُكَآ ُمَوَي لوحدلا هيف لصح يذلا مويلا
 700 ............... .اوبلطو اولمع ام ىلع ةدايز م2 ٌكيِرَم اَنْيَدَلَو امئاد

 «ةروص لاؤس ماهفتسا ناك نإو نئيعم راكنإ ماهفتسا وهف «ئلتع مل عضوم ّيف قبي ملو :تألتما دق يأ

 يف ام هديؤيو «ةدازتسالا ئيعمب ماهفتسا وه :ليقو «لتاقمو دهاحبو ءاطعو ع سابع نبا لوق اذهو
 اهضعب يوزنيف .همدق اهيف ةزعلا بر عضي ىح ؟ديزم نم له :لوقيو اهيف ىقلي منهج لازي ال" :يراحبلا
 ةفص "ديعب ريغ" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ رسفملا هردق :اناكم (نيلامكلا ريسفت) ."طق طق لوقتف ءضعب ىلإ

 ةفص هنأل امإ «ةديعب ريغ :لقي ملو «فرظلا ماقم همايقل ؛ةيفرظلا ىلع بوصنم وهف «فوذحم فوصومل
 ,ديكأتلل ؛"تفلزأو" :هلوق بقع ةلمحلا هذه ىتأو .ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسي اليعف نأل وأ ؛فوذحم ركذمل

 (يواصلا ةيشاح) .ليلذ ريغ زيزعو «ديعب ريغ بيرق وه :مهلوقك
 ءأدتبم "اذه" :ليقو «راجلا ةداعإب يأ :لدبيو (نيلامكلا ريسفت) .لوقلا ريدقتب لاح هنأ ىلإ ريشي :مه لاقيو

 نعأ ريدقتب وأ لدب دعب لدب :للإ يشخ نم (نيلامكلا ريسفت) ."باوأ لكل" ربخلاو ,:ةفص "نودعوت ام"و
 هنوك لاح نامحرلا فاح يأ «لوعفملا نم لاح بيغلاب هلوق نأ ىلإ ريشي :هري ملو هفاخ (نيلامكلا ريسفت) .مهوأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هل ءارم ريغ هنع ابئاغ هنوك لاح هفاحخ يأ «لعافلا نع وأ «يئرم ريغ ابئاغ

 ؛ةبحاصملل ءابلاف :مالس عم وأ (نيلامكلا ريسفت) .لوعفملا ريمض نم لاح رورحماو راجلا نأ ىلإ ريشي :نيملاس يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .نيملسم اولخدا يأ ءلاح رورحملاو راحلاو ميلستلا نيعمب مالس لعجي دقو ءاولخدأو اوملس وأ
 (نيلامكلا ريسفت) .(77:رمزلا) 4َنيِدِلاَح اًهوُلُخْداَف :ىلاعت هلوقك «دولخلا ريدقت موي يأ : دولخلا موي كلذ
 راد يف ةعمج ةليل لك ىلاعتو كرابت برلا مهل ىلجتي :ليق امل ؛ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا وهو يأ :خلإ ىلع ةدايز
 (يواصلا ةيشاح) .ديزملا وه اذهف «هتمارك



 ق ةروس مو نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 رافكلا نم ةريثك اممأ انورق شيرق رافك لبق انكلهأ يأ نر ّرَق نم مُهَلَبَف انكَلهُأ َمكْو

 نم مهريغل وأ مهل م2 صيِحَت نِم لَه ٍدَلبْلا ف اوشتف اوُبَقَتَف ةّوق اًسَطَب مهتم ّدَشَأ مه
 ىَتْلَأَوُأ لقعُبلَق مُهَل نك نَمِل ةظعل ئَركِنَأ روكذملا َكِلَذ ىنَّنِإ اودي ملف ؟توملا
 َضَرَأْلاَو ِتَوَمّسلآ اَقَلَح َدَقَلَو .بلقلاب رضاح (ج) ٌديِهَس َوِهَو ظعولا عمتسا َعَمَسلآ
 ..«بعت م2 ٍبوُعُل نم اَكَسَم اَمَو ةعمجلا اهرخآو دحألا اهَوأِماَيأِةَنِس ىف اَمُهتَِب اَمَو

 ربخو ًأدتبم "مهنم دشأ مه" :هلوقو ؛"مك"ل زييمت "نرق نم"و «"انكلهأ"ل ةلومعم ةيربخ "مك" :لإ انكلهأ مكو
 شيرق نم اشطبو اسأب دشأ ةريثك انورق انكلهأ اننأ :ئيعملاو «زييمت "اشطب"و ؛"نرق"ل وأ ؛"مك"ل ةفص ةلمجلاو

 «قيرختلا :ةغللا يف بيقنتلا :اوشتف (يواصلا ةيشاح) .اصلخم اودجي ملف مهب باذعلا لوزن دنع دالبلا يف اوشتفف

 ؛ةيببسلل ءافلاو ؛"اشطب مهنم دشأ مه" :هلوق ىلع فطع ةلمحلاو ءثحبلاو ءيشلا نع ريقنتلا يف افرع لمعتسيو

 مهل اوأر لهف «نورقلا دالب يف مهرئاسمو مهرافسأ يف اوبقن يأ ,ةكم لهأ ىلإ عحري دقو «نرقلل "مه" ريمضو
 (نيلامكلا ريسفت) .رمألا ظفلب "اوبقنف" ئرق هنأ هديؤيو ,مهسفنأل هلثم اوعقوتي ىح اصيحم
 (نيلامكلا ريسفت) .راكنإلل ماهفتسالا نأو ةدئاز "نم"و «"مهل" :هلوق وهو ."صيحم" :هلوقل ربخلا ريدقت ىلإ ريشي :خلإ مهل
 (نيلامكلا ريسفت) .كعم كلقع ام يأ ؟كعم كبلق ام :لاقيف :ءارفلا لاق هن سابع نبا نع يور اذك :خلإ لقع

 .هيف وه ام ريغ ءيشب لغتشم ريغ .بلقلا رضاح هنأ لاحلاو ءعمسلا ىقلأ يأ «ةيلاح ةلمجلا :ديهش وهو

 دهاشي نأ :ةصاخلا ةبترمو «ئراقلا نم يهاونلاو رماوألا دهشي نأ :ةماعلا ةبترم :بتارم ىلع بلقلا روضحو

 نأ اودهاشيو ,مهسح نع اونفي نأ :ةصاخلا ةصاخ ةبترمو «هاهنيو هرمأي «ىلاعت هللا ةرضح يف هنأ مهنم صخشلا
 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا نع نامجرت هناسل امنإو «ىلاعت هللا وه ْئراقلا

 حمل نم لقأ يف لكلا قلخل ءاش ولو «نيموي يف تاوامسلاو «نيموي يف اهعفانمو «نيموي ف ضرألا :مايأ ةتس يف
 ةلمدلا نوكت نأ زوجي :4ل! انسم امو (لمجلا ةيشاح) .رومألا يف ينأتلا كلذب انملع هلضف نم ىلاعت هنكلو «رصبلا
 امهو ءاهحتفب بوقعيو يملسلاو ةحلطو يلعو «بوغللا مال مض ىلع ةماعلاو «ةفنأتسم نوكت نأو ءالاح

 ىلإو ؛ةسمح يهو «نزولا اذه ىلع ةيئاحلا دراصملا نم هيوبيس هاكح ام ىلإ اذه مضي نأ يغبنيو «نيعم. ناردصم

 -- دوهيلا يف تلزن :ليق «ءايعإ يأ :بوغل نم (لمجلا ةيشاح) .ةعبس ريصتف -عورولا وهو- يئاسكلا هداز ام
 موي حارتساو «ةعمجلا اهرخآو دحألا اههلوأ ؛مايأ ةتس يف ضرألاو تاوامسلا هللا قل :مهوقل ابيذكت -تنعل

 ,ذحأ مهنمو دوهيلا نم عقو امنإ ةمألا هذه يف هيبشتلا نم عقو يذلا نإ :اولاقو «ءشرعلا ىلع ىقلتساو تبسلا

 (كرادملا ريسفت) .تبسلا موي ةسلجلا كلت سلح هنأ اومعزو سولجلا يف عيبرتلا دوهيلا ركنأو



 ق ةروس م4 نورشعلاو سداسلا ءزججلا

 ىلاعت ههزنتب هنع بعتلا ءافتناو ءتبسلا موي حارتسا هللا نإ :مهلوق يف دوهيلا ىلع اًدر لزن

 هل لوقي نأ ًائيش َداَرَأ اذإ هد أ امن هريغ نيبو هنيب ةسناحلا مدعلو «نيقولخملا تافص نع

 هيشنلا نم مهريغو دوهيل يأ َتوُوُقي ام لع لق ىلإ باي ردا «نركف نك
 (١8؟ :سير

 َلَبَقَو حبصلا ةالص يأ سنس عوُلط َلَبق داو لد ل ٍدَمَحي ّحَبَسَو بيذكتلاو

 راو نيءاشعلا لص يأ ُهَحَبَسَف نا َنِمَو رصعلاو رهظلا ةالص ىأ (© بوُرْغْل

 ةنونسملا لفاونلا لص يأ ءربدأ ردصم اهرسكبو «ربد عمج ةزمحلا حتفب 2 ٍدوُجُسلَآ
 .دمحلل اسبالم تاقوألا هذه يف حيبستلا ةقيقح دارملا :ليقو ءضئارفلا بقع

 هلوعفمل لعافلا ةساممو جالعلا نم لصحي امنإ ءايعإلاو بعتلاو ءاهدجوي يلا تادوجوملا نم يأ :هريغ نيبو هنيب
 لعف ريغ نم يأ :نوكيف نك (يواصلا ةيشاح) .نيقولخملا لاعفأ يف نوكي امنإ اذهو «كلذ ريغو دادحلاو راجنلاك

 (يواصلا ةيشاح) .نون الو فاك الو لوق ال ةقيقحلا يفف الإو لوقعلل ريرقتلا بسح ىلع اذهو «لمع ةجلاعم الو
 ."كرادملا" يف حرصم وه امك «ةالصلا ىلع لومحم حيبستلا نأ ىلإ ةراشإ :ادماح لص

 يف يناربطلا جرخأ هنكل «ةسمخلا تاولصلا ىلع ةلمتشم ةيآلا لعج ف يرشخمزلا عبت :نيئاشعلا لص يأ

 فو ءرصعلا ةالص :بورغلا لبقو ؛حبصلا ةالص :سمشلا عولط لبق :اعوفرم هللا دبع نب ريرج نع "طسوألا"
 اهيورغ لبقو سمشلا عولط لبق ةالصلا ىلع اوبلغت ال نأ متعطتسا نإ :اعوفرم ريرج نع يراخبلا حيحص
 ةالص يأ "ليللا نم" :لاق هنأ دهاجم نع يكحو «يوغبلا كلذ ىلع رصتقاو «"كبر دمحب حبسو" أرق مث «اولعفاف

 يف تاولص سمخب تحسن مث «ةثالثلا هذه ضئارفلا مالسإلا ءدب يف ناكو «دجهتلاو رصعلاو رجفلا دارملاف «ليللا

 (نيلامكلا ريسفت) .ءارسإلا ةليل
 تضقتنا اذإ ةالصلا تربدأ نم «ربدأ ردصم ةزمحو عفانل اهرسكبو «ربد عمج رثكألل ةزمهلا حتفب :دوجسلا رابدأو

 نباو يلع نع ريرح نبا ىور .ضئارفلا بيقع ةنونسملا لفاونلا لص يأ ؛دوجسلا ءاضقنا تقو :ىيعملاو ءتمتأو
 دعب ناتعكرلا دوحسلا رابدأ نأ :يعازوألاو دهاجملاو نسحلاو يبعشلاو ةداتقو يلع نب نسحلاو ةريره يبأو امه سابع

 ناتعكرلا :موجنلا رابدأو «برغملا دعب ناتعكرلا :دوجسلا رابدأ :هدو باطخلا نب رمع نع رذنملا نبا جرخخأو «برغملا

 اسبالم ةعبرألا تاقوألا هذه يف حيبستلا ةقيقح دارملا :ليقو «هلثم ةريره يبأو يلع نع ريرح نبا ىورو «رجفلا لبق

 لاق ريرح نبالو ءاهلك تاولصلا رابدأ يف حبسي نأ هرمأ هنأ :ام# سابع نبا نع يراخبلا هاور ام هيلع لديو ؛دمحلل
 (نيلامكلا ريسفت) .اهلك تاولصلا دوجس رابدأ يف حبسي نأ "دوجسلا رابدأ" :5 سابع نبا



 ق ةروس موو نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 نم (2) ٍبيِرَق ٍناَكَم نِم ليفارسإ وه ٍداَنُمّْلآ ٍداكُي َمَوَي يلوقم ءبطاخم اي َعِمَتَسَآَو
 :لوقي ءءامسلا ىلإ ضرألا نم عضوم برقأ ءسدقملا تيب ةرخص وهو «ءامسلا

 هللا نإ «ةقّرفتملا روعشلاو ةقزمتملا موحللاو ةعطقتملا لاصوألاو ةيلابلا ماظعلا اهتيأ

 مهلك .قلخلا يأ َنوُعَمْسَي هلبق "موي" نم لدب َمَوَي .ءاضقلا لصفل نعمتحت نأ ّنكرمأي

 لبق نوكت نأ لمتحيو «ليفارسإ نم ةيناثلا ةخفنلا يهو ؛ثعبلاب َقَحْلاِب َةَحّيَّصلآ
 "موي" بصانو روبقلا نم 9 ٍجوُرَخأ ُمَوَي عامسلاو ءادنلا موي يأ َكِلاَذ هدعب وأ هئادن

 1 .مهبيذكت ةبقاع نوملعي يأ ءرّدقم "يداني'

 نأ ىلإ كلذب راشأ :يلوقم (نيلامكلا ريسفت) .باطخلا هنم ىتأتي نم لكل "عمتسا" يف باطنخلا نأ نيعي :بطاخت اي
 فنأتسم مالك 'يداني موي" :هلوقو «ةمايقلا موي لاوحأ نأش يف كل لوقأ ام عمتسا يأ «فوذحم "عمتسا" لوعفم

 (بيطنلا ريسفت) .ضرألا طسو يهو ءاليم رشع يثاب يأ :عضوم برقأ (يواصلا ةيشاح) .فوذحملا لوعفملل نيبم
 (لمجلا ةيشاح) .ضرألا طسو يه :ليقو ءاليم رشع ةينامثب ءامسلا ىلإ ضرألا برقأ :"نزاخلا" ةرابعو
 انهه قحلاب دارملا نأ نعي :لإ ثعبلاب (نيلامكلا ريسفت) .سوماقلا يف امك ماظعلا عمتجم وأ لصافملا يه :لاصوألاو

 فقي :رباح نب ديزي نع ركاسع نبا جرخأ :لإ لمتحيو (نيلامكلا ريسفت) .هعوقو ققحتل ؛هيلع قلطأ «ثعبلا

 ءادنلا بيقعت ىلع لدي كلذو :"ماظعلا اهتيأ اي" :لوقيف ءروصلا يف خفنيف «سدقملا تيب ةرخص ىلع ليفارسإ
 (نيلامكلا ريسفت) .ةخفنلل
 اذهف "لإ لمتحيو" :لاق مث «ثعبلا ةحخفن يه يلا ةيناثلا ةخفنلاب ةحيصلا رسف ثيح عينصلا اذه لمأت :خإ لمفحيو

 حراشلا نم عينصلا اذهف «ةيناثلا ةحخفنلا نم عمسي ام وه روكذملا ءادنلا نأ عم ءروكذملا ءادنلا ريغ اهنأ يضتقي

 مهثعب نأ نيعي (59 :سي) 6ةّدحاَو ا نإإ» سسي ةروس يف "يطرقلا" ةرابعو «ميقتسم ريغ

 «ةقرفتملا موحللاو «ةعطقتملا لاصوألاو «ةرخنلا ماظعلا اهتيأ :ليفارسإ لوق يهو «ةدحاو ةحيصب ناك مهءايحإو

 0 ةحيصلا نوعمسي موي" :هلوق يعم اذهو ءءاضقلا لصفلا ؛نعمتجي نأ نكرمأي هللا نإ «ةقزمتملا روعشلاو

 ثيح "هلوق ئععم اذهو" :هلوق .لمأتف «يأي ام ىلع (8:رمقلا) عادلا ىلإ َنيِعِطْمُمإم :ىلاعت لاق امك "جورخلا
 (لمجلا ةيشاح) .لمأت «"قحلاب ةحيصلا نوعمسي موي" :هلوق يف ةحيصلل اريسفت روكذملا ءادنلا لعج

 ريغ عينصلا اذهف «ةخفنلا نم عمسي ام وه روكذملا ءادنلا نأ عم ءروكذملا ءادنلا ريغ اهنأ يضتقي اذه :لمتحيو

 ريدقت يف ليقو :نوملعي يأ (يواصلا ةيشاح) .ليفارسإ :خفانلاو ؛ليئربج :يدانملا نأب لوقلا ىلع الإ ميقتسم

 (نيلامكلا ريسفت) ."جورخلا موي" هيلع لادلاو ءروبقلا نم نوجرخي :هبصان



 تايراذلا ةروس موك د. دفا تايد كغ

 ديا اهيف ها يف ةيناثلا ءاعلا هد 00 د ١ 5010000د
 نييفوكلاو ورمع يبأل

 9 ٌريِسُي اَئيَلَع رشح َكِلاَذ نيعرسم نوحرخيف يأ رّدقم نم لاح «عيرس عمج 007

 ةراشإ كلذو ءرضي ال وهو ءصاصتخالل ؛اهقلعتم. ةفصلاو فوصوملا نيب لصف هيف

 باسحلاو ضرعلل ته ,ءانفلا دعب ءايحالا ع رشحلا ىبعم ىلإ

 ؛ناميإلا ىلع مهربحتب راج يقلعاتوأ آَمَو شيرق رافك يأ 00 نير
 ربحا وأ رابجإلا نم 0

 .نونمؤملا مهو , (2و ٍديِع ِعَو فَ نم ناَءَرَقْلآَب َركَذَف داهجلاب رمألا لبق اذهو

 أ وتس ةيكم تايرافلا ةروس
 ا
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 هول أو 18 لأ هاا او هادو هن اولا رو اه نه اع هج فو ور وب تأ هيأ هيمو هدا وخ 6 را دو ههحلزوب هوو قل يافا هو نمل هن هج هاف اه أه قوما هلأ هاه ع اير 'ذِلاَو

 هنإ :ءاقبلا وبأ لاقو «هلبق "موي" نم الدب نوكي نأ زوجي "موي" :"ققشت موي" :هلوق :"نيمسلا" ةرابع :خلإ نم لدب

 نوكي نأ زوجيو ؛هعنم يرشخمزلا نأ مدقت دقو ءدحاو هنم لدبملاو لدبلا ددعت ثيح رظن هيفو .لوألا مويلا نم لدب

 (لمجلا ةيشاح) .اردقم ”نوجرخي"ب بوصنم :ليقو ؛جورحلل افرظ :ليقو ءريصملل افرظ مويلا
 ءانيلع ريسي رشح كلذ :هريدقت 3 هيف .نيشلا يف يأ "اهيف" :هلوقو «ققشتت :هلصأ ناكف :خإ ءاتلا ماغداي

 .نأش نع نأش هلغشي ال يذلا رداقلا وأ «ملاعلا ىلع الإ رسيتي ال كلذ نإف ؛صاصتخالل ؛هقلعتم ىلع فرظلا مدقف

 .يبحألاب لصفلا يف مالكلا امنإو ءاقافتا رضي ال ةفصلا قلعتم. امهنيب لصفلا يأ :رضي ال وهو (نيلامكلا ريسفت)

 ناتءارق ءافقوو الصو اهفذحبو ءافقو ال الصو امتابثإب أرقي ظفللا يفو ءاي نودب مسري :ديعو (نيلامكلا ريسفت)
 نأ صخشلل يغبني هنأ ةيآلا نم ذحؤيو ءهب نوعفتنملا مهنأل ؛مهصخ :نونمؤملا مهو (يواصلا ةيشاح) .ناتيعبس

 (يواصلا ةيشاح) .هلبقيو هظعو عم نم الإ ظعي ال
 ىلع فطع ”تايراجلا"و «هيلع فطع "تالماحلا"و ءهب مسقم "تيراذلا"و ءمسقلل واولا :2إ تايراذلاو
 مسقأ امنإو ."قداصل نودعوت امنإ" :هلوق وه هيلع مسقملاو «"تايراحلا" ىلع فطع "تامسقملا"و «"تالماحلا"

 «فاضم فذح ىلع مالكلا نوكي نأ حصيو «مىلاعت هللا ةردق رهاب ىلع لئالد اهوكلو ءاهل اميظعت ؛ءايشألا هذمي

 (يواصلا ةيشاح) .ءايشألا كلتب ال هللاب مسقلاف «ءءايشألا هذه برو يأ



 تايراذلا ةروس م نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ًواولا لدب ءايلاب

 ىلع يرحب «نفسلا ترجف "تاالماحلا" لوعفم 56 ءاملا لمحت « («بحسلا

 و اما َمَسَقُمْلاَف ةرّسيم يأ لاحلا عضوم يف ردصم «ةلوهسب 9 ارَسُي ءاملا هجو

 "ام" َنوُدَعوُت اَمْنِإ دالبلاو دابعلا نيب اهريغو راطمألاو قازرألا مسقت ةكئالملا
 ع
_- 

 ءازنلا َنيوبلأ ؛ نإو مدا دعول 2 َقِداَصْل هريغو ثعبلاب مهدعو نإ يأ ,ةيردصم

 ةقيرطك كبح عج - تل ِءاَمََسلآَو .ةلاحم ال (2) ْعِقاَوَل باسحلا دعب

 نأش يف ؛ةكم لهأ ايدّيَّنِإ لمرلا يف قرطلاك ةقلخلا يف قرطلا ةبحاص يأ ءقرطو
 كفؤي ةناهك رحس رعش ,نهاك رحاس رعاش :ليق (ج)يفلتخم لّوق ىفل نارقلاو يبلا 2 1 3 ش 0-2 2 هد 1 هك -

 101 © َكِفأ َنَم هب نامبإلا نع يأ نآرقلاو دعي يبلا نع ُهَنَع فرصي

 تالماحلاب دارملا نأ نيعي ,باحس عمج :بحسلا ."سوماقلا" نم «هتبهذأو هتراطأ :اورذ حيرلا ترذ :ورذت

 يأ ءردقم دئاعلاو ؛ةلوصوم لعجي دقو :خلإ ةيردصم ام (نيلامكلا ريسفت) .ءاملا لمحت اهنأل ؛اه تيعس ,بحسلا

 نع لقن اذك «حيرلا هتبرض اذإ ءاملا كبحك :قرطلا ةبحاص يأ (نيلامكلا ريسفت) .هب نودعوت وأ هنودعوت

 اهدعبل ؛ىرت ال اهنكل ؛ءامسلا يف قرطلا دوجو ىلع ليلد ةيآلا فو ."كبحلا" ريسفت يف يبلكلاو كاحضلاو لتاقم
 :اف سابع نبا نعو «موجنلا قئارط ءامسلا نم كبحلا :"سوماقلا" يفو «ةرحباك ةسوسحم قرطلا :ليقو ءانع
 جسن اذإ كئاحلل لاقي «نسحلا قلخلا تاذ :ريرج نبا هنع ىورو «متاح وبأ هنع ىور «لامجلاو ءاهبلا تاذ

 (نيلامكلا ريسفت) .ناينبلا نقتملا :دهاجم نعو .هكبح نسحأ ام :هجسن داجأف بوثلا

 امك ةيونعملا ال "لمرلا يف قرطلاك" :هلوقب هركذ امك ؛ةسوسحملا قرطلا امي دارملا نأ ىلإ هب راشأ :ةقلخلا يف

 فرص ال يذلا فرصلا ءفرص نم هنع فرصي يأ «لوسرلا وأ نآرقلل ريمضلا :كفأ نم هنع كفؤي .هريغ هب حرص

 .يوعري ال ؛قحلا نع كوفأم هنأ لزي مل ام يف ملع يأ هللا ملع قباس يف فرص نم هنع فرصي وأ ءمظعأو هنم دشأ

 مسقأ مث ,قح ةمايقلا نم عوقو نأ ىلع تيراذلاب مسقأ ."نيدلا"ل وأ "نودعوت ام"ل ريمضلا نوكي نأ زوحجيو

 ةمايقلا رمأب رارقإلا نع كفؤي :لاق مث ءدحاج مهنمو كاش مهنمف ؛هعوقو يف فلتخم لوق يف مهنأ ىلع ءامسلاب

 (كرادملا ريسفت) .كوفأم وه نم



 تايراذلا ةروس م نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 لوقلا باحصأ نوباذكلا نعل 29 َنوُصَلأ َلَيَق ىلاعت هللا ملع يف ةيادهلا نع فرص

 ةرخآلا رمأ نع نولفاغ ميز َنوُهاَس مهرمغي لهج ِةَرَمَع ىف مه َنيِذَلأ فلتحملا
 ىلَع مم َمَوَي ءيجي :مهياوجو ؟هئيحب ىم يأ () نير ُمْوَي َناّيأ ءازهتسا يبا َنوُلَمْسَي
 كوفي ككل ارقرذةيودعتلا نيم ل لاقرو ةاهيف دوب عي تأ فز نوكشي ناسا
 ٍِسنَج ىف َنيقّكُمْلا نإ ءازهتسا ايندلا يف 2) َنوُلِجَعَتَسَت هب منك ىذا باذعلا 07

 0 ل ل .اهيف يرجت (2) ِنوُيْعَو نيتاسب

 ناميإلا نع هفرصي هنأب هلّوأ ءايناث كفؤي ال كفأ نم نإف ؛الكشم ةيآلا رهاظ ناك امل :خلإ ةيادحلا نع فرص

 لك فرص نم هنع فرصي :ليقو «هئاضقو هللا ملع قباس يف ناميإلا نع فرص نم .فلتخم لوق ببسب
 :ليقو ؛هتدشو هلامكل ؛هيلإ سايقلاب فرصب سيل هرياغي فرص لك نأكف «ةيفورصملا ةقيقحب فصتاو «فرصلا
 .فرص نم فلتخملا لوقلا لحأل فرصي :ىئعملاو ءلحأ نم نعم. ةيببسلل "نع"و «لوقلل "هنع" يف ريمضلا

 ىلع نعللا ف لمعتسا مث «ةقيقح لتقلا يف لمعتسم لصألا يف بيكرتلا اذه :نوصارخلا لتق (نيلامكلا ريسفت)

 ءيشب هل زمرو «هب هبشملا ركذ يوطو «ةايحلا هتتاف يذلا لوتقملاب ةداعسلا هتتاف نم هبش ثيح «ةراعتسالا ليبس

 (يواصلا ةيشاح) .لييخت هتابثإف لتقلا وهو .همزاول نم
 :لاقي «هالعو هرتس :هرمغ :مهرمغي (نيلامكلا ريسفت) .نعللا ىرجب يرحجأ «كالحلاو لتقلاب ءاعدلل اهلصأ :لتق

 :هلوق نم أشن اذه ماوس :حلإ نولأسي ."حارصلا" نم ءافرش هالع اذإ موقلا هرمغو ؛هالع يأ هرمغي ءاملا هرمغ
 ربخي ال نامزلا نأ :هلصاح ام هيلع دروأ املو .رحؤم أدتبم "نيدلا موي"و مدقم ربح "نايأ" :هلوقو "عقاول نيدلا نإو"

 نامزلاب رابحخالل رمألا عجريل ؛فاضملا فذح ىلع مالكلا نأ ىلإ راشأ ؟ثيدحلا نع هب ربخي امنإو «نامزلا نع هب

 فاضملل ةراشإ "هئيمم" :هلوقو «ربخلا وه يذلا "نايأ"ل هريسفت "م" :هلوقف ؟هئيحم م يأ لاقف ؛ءثدحلا نع

 (لمجلا ةيشاح) ."نيدلا موي" وهو ءأدتبملا يف فوذحما
 "مهأو .«فوذحملل فرظ وهف ”مويال بصانلا وهو 0 :هريدقت فوذحم مهلاؤس باوج يأ :مهباوجو

 ؛حراشلا هيلع ىرج ام اذه ءاهيلإ "موي" ةفاضإب رج لحم يف ةلمجلاو "يف" نيعمب "ىلع"و هربخ "نونتفي"و أدتبم
 نأل ؛هب اوبيحأ امثإو «هنم ءافحخو اماقإ دشأ وه لب «هنع لوؤسملا نييعت هيف سيل ذإ ؛ديفي ال باوجلا اذه نكل

 يقيقح باوحبي ال باوج ةروصب اوبيجأ كلذلف «ءازهتسا وه لب «مهفلاو ملعلا هب اودصق ايقيقح سيل مهلاؤس
 (نيلامكلا ريسفت) .دودحم فرظ "موي" نأ ىلإ ريشي : ع يجي (لمجلا ةيشاح) .نييعتلل ديفم

 فيك :لاقي ام باوحج ىلإ ةراشإ هيف :اهيف يرجت (يواصلا ةيشاح) .نوضرعي نعم هنمضتل ؛"ىلع"ب هادع :نونتفي
 .اهنم مهتنكمأو مهتاهج يف نوكتو ءاهيف يرحت اهنأ :باوحلا حاضيإو ؟اهيف اونوكي ل مهنأ عم نويع يف نيقتملا نإ :لاق



 تايراذلا ةروس مك نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 أوناك مج باوثلا نم مكر مهاطعأ َمُهِبَتاَءآَم "ن نإ" ربح يف ريمضلا نم لاح َنيِذِخاَء

 (© َنوُعَجْمي ام لل نم كي ارث ايندلا يف م9 َنيِيِسْحَم ةنحلا مهوخد يأ َكِلَذ َلَبَق

 ريسي نمز يف نوماني يأ فرظ "اليلق"و "ناك" ربح "نوعجهي"و ةدئاز "ام" ,نوماني

 فو انل رفغا مهللا :نولوقي (2) َنوُرِفْغَتَسَي مه راختألاِبَو هرثكأ نولصيو ليللا نم
 01111110 .هففعتل ؛لأسي ال يذلا مجو م وُرَخَلأَو ٍلياَسلِل قَح ٌمِهِلوُمَأ

 ؛نيرورسمو هب نيضار يأ ؛مهر مهاتآ ام نيذحآ مهفوك لاح نويعو تانج يف نونئاك يأ :ّلإ ريمضلا نم لاح
 نيذحآ نيعمو «ةنراقم لاحلا نوكت هيلعو ؛"ام"ل نايب "باوثلا نم" :حراشلا لوقو (انخيش) .لوبقلاب هل نيقلتم

 هلوقك ءءاضر لوبق نيلباق :ليقو هل ةياه ال ام ءافيتسا عانتمال ؛لامكب هنوفوتسي الو ءائيشف ائيش مهاتآ ام نيضباق

 (لمجلا ةيشاح) .يرشفمزلا هلاق ءاهلبقي يأ ٠١( 4 :ةبوتلا) «ِتاَقَدَّصلا ذُحَأَيَو هِداَبِع نع ةَبوَّتلا لَبقيهللا نإ :لجو زع

 وهو «ءفرظلا يف ريمضلا نم لاح "نيذحآ"و .هب نيضار «باوثلا نم مهاطعأ ام لكل نيلباق يأ :مهر مهاتآ ام

 ريسفتو «مهلامعأ اونسحأ دق يأ "نينسحم" :هلوق ءايندلا يف ةنحلا لوحد لبق يأ "كلذ لبق" :هلوق ."نإ" ربح

 (كرادملا ريسفت) .هدعب ام مفاسحإ

 نمز يف نوماني يأ هل فرظ "اليلق"و ؛"ناك" ربخ "نوعجهي"و ءاليل مونلا :عوحمهملا :"سوماقلا" يف :نوماني
 :ليقو «ليللا رثكأ يف نولصيو يأ "نوعسهي"ب ةقلعتم نوكت نأ زوجيو ؛'اليلق" ةفص "ليللا نم" .ربسب
 لاح وأ نايب "ليللا نم"و ؛"اليلق" لعاف "نوعجهي ام'ف ؛مهعوجه ليللا نم اليلق اوناك :ريدقتلاو «ةيردصم
 سنأو 7-52 سابع نبا نعو هلك ليللا نوماني ال :دهاججب نع ةبيش يبأ نبا ىور .ءادتبالل " نم و ءردصملا نم

 ناك اذإ هلبق اميف ةيفانلا "ام" دعب ام لمع زوجيو «ليللا نم ليلق يف ايفتنم مونلا ناك :نيعملاو «ةيفان "ام"ف «هوحن

 هزاوج مدع روهشملاو ,"يداملا حرش" نع يجافخلا ةمالعلا هلقن امك ءضعب دنع اقلطمو ,مهضعب دنع ءافرظ

 مهو هانيب امك ءفلسلا رثكأ نع روثأم هنكل «ةيفان "ام" نوك زوجي مل ثيح يرشخمزلا هيلع دمتعاو ءاقلطم
 (نيلامكلا ريسفت) .يرصبلا نسحلا نع يورم لوألاو «مهفاسلب فرعأ

 :وهو رحس عمج راحسألاو "يف" نيعمب ءابلاو .”"نوعجهي" ىلع فوطعملا "نورفغتسي"ب قلعتم :حلإ راحسألابو
 ةلصك «مهيلع بحاولاك هولعج مهمرك ىضتقمك, يأ :قح مهلاومأ يفو (يواصلا ةيشاح) .ريخأألا ليللا سدس:

 (يواصلا ةيشاح) .مهر ةعاط يف مهلاومأو مهسوفن اولذب مهنأ :ئيعملاو «نيكاسملاو ءارقفلا ةاساومو «ماحرألا

 نبا نع ريرح نبا ىورو «يرهزلاو ةداتق هرسف اذك «هلاؤس مدعل ؛ءاطعلا نع مرحيف ةقفنلا يأ :لأسي ال يذلا

 - ةلص نم :هريغ لاقو نيريس نباو ةداتق هلاق «ةاكزلا :قحلاو «نيملسملا نم مهس هل سيل يذلا مورحم ا :ىذ سابع



 تايراذلا ةروس 666 نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 تالالد ْتياَء اهريغو تابنلاو رامثلاو راجشألاو راحبلاو لابجلا نم ِضَرَألَأ فو

 ًادبم نم اضيأ تايآ دكِسْفنُأ فو (2) َنيِيِقوُمِل هتينادحوو ىلاعت هللا ةردق ىلع
 «كلذ () َنوُرِصَبُت اَلَقَأ بئاجعلا نم مكقلخ بيكرت ف امو «هاهتنم ىلإ مكقلخ
 «تابنلا هنع ببسملا رطملا يأ فز ِءاَمَّسلا ىفَو هتردقو هعناص ىلع هب نولدتستف

 يف كلذ بوتكم يأ باقعلاو باوثلاو بآملا نم مج َنوُدَعوَت امو قزر وه يذلا

 . 20 نوقطنَت ْمُكَنأ اَم َلَكَمٌقَحَل نودعوت ام يأ ُهَّنِإ ضَرَأَلَو ِءاَمَسلَآِتَرَوَف ءامسلا

 هجرخأ ميهاربإو دهاجمبو «متاح يبأ نبا هجرخأ امك «سابع نبا لوق وهو لكلا لمحو ءفيضلا ئرقو ؛محرلا -

 (نيلامكلا ريسفت) .ةبيش يبأ نبا امهنع
 :نيليلد ىلع لمتشا دقو «هتينادحوو ىلاعت هللا ةردق ىلع لالدتسالا هب دصق أدتبم مالك :خلإ تايآ ضرألا يفو

 دوصقملا لب «لالدتسالا هب دوصقملا سيل رخآ مالك وهف "خلإ مكقزر ءامسلا فو" :هلوق امأو ءسفنألاو ضرألا
 ربخ "مكسفنأ يفو" :هلوقو ءرحؤم أدتبم "تايآ"و ءمدقم ربخ رورحنلاو راجلاو .ديعولاو دعولاو نانتمالا هب
 ام امي دارملاف ءضرألل نايب "لابحلا نم" :هلوقو ؛"اضيأ تايآ" :هلوقب هردق اذلو هيلع قباس ةلالدل ؛هأدتبم فذح

 (لمجلا ةيشاح) .اهرهظ قوف ناك ولو لفسلا ةهج يف
 اوكلس نيذلا نيدحوملل يأ :نيدقوملل (يواصلا ةيشاح) .ءامسلا لباق ام امب دارملاف ءضرألل نايب :خلإ لابجلا نم

 هجو اوفرع ةيآ اوأر املك «ةذفان ماهفأو «ةرصاب نويعب نوراظن مهف «ةفرعملا ىلإ لصوملا يناهربلا يوسلا قيرطلا
 نعو .تاوقألا ببس هنأل ؛رطملا يأ :مكقزر ءامسلا يفو (كرادملا ريسفت) .مهناقيإ ىلع اناقيإ اودادزاف ءاهلمأت

 (كرادملا ريسفت) .مكاياطخب هنومرحت مكنكلو مكقزر هللاو هيف :هباحصأل لاق باحسلا ىأر اذإ ناك هنأ :نسحلا

 ءرانلاو ةنحلا يه :كاحضلا نع ريرح نبا ىورو ءءاطع نع لقن اذك ءءامسلا يف كلذ بوتكم يأ :باملا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .شرعلا تحت ةعباسلا ءامسلا رهظ ىلع وهف ءطقف ةنحلا يه :ليقو

 ذإ ؛ةرهاظف اهيف قزرلا ةيفرظ امأو ءءامسلا يف نودعوت ام ةيفرظل ريسفت وهف ,نودعوت ام يأ :كلذ بوتكم يأ

 نولكوملا ةكئالملا هب لزنت ءءامسلا يف بوتكم رشو ريح نم هب نودعوت ام عيمج نأ :ئعملاو «ةقيقح اهيف رطملا

 ىلإ دوعي "هنأ" يف ريمض نأ ىلإ ةراشإ ءنودعوت ام يأ :هنإ (يواصلا ةيشاح) .هب اورمأ ام قبط ىلع ملاعلا ريبدتب
 ."نودعوت ام" ىلإ وأ قزرلا ىلإ دوعي ريمضلا "قحل هنإ" :ىلاعت هلوق ىلع "كرادملا" ةرابعو «"نودعوت ام"



 تايراذلا ةروس 4.١ نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 يف مكقطن لثم :ىعملا ,"ام" عم ةبكرم ماللا حتفبو «ةديزم "ام"و رام لاك لرب
 2 ينلل باطخ َكبَتَأ لَه مكنع هرودص ةرورض مكدنع ةخمراعل نأ .تليقخ

 ةثالث وأ 7 وأ رشع انثا ةكئالم مهو (2) تييَركُمْلا مِهَرْبِإ ٍفْيَص ُتيِدَح

 ظفللا اذه يأ 00142 الخ 3' "نيف تيالح "يل فرظ ْذِإ ليربح مهنم

 0 ااا ظفللا اذه يأُجَلَس َلاَق

 ام" عم ةبكرم اهوك لاح يأ "ام عم ةبكرم" :هلوقو .”"قح"ل يأ ءةفص هنوك لاح يأ :ةفص لثم عفرب

 هنأ ىلع عفر لحم يف نوكسلا ىلع نبم "املثم" :بارعإلا يف لاقيف ءاملقو امنيأو املطو املكك جزم بيكرت
 :نيتءارقلا نيعم يأ عملا :هلوقف ءرح لحم يف هيلإ فاضم "نوقطنت مكنأ" ةلمجو ؛ءفاضم "املثم"و ؛قحل ةفص

 ىلع ينبم هنأ ىلإ ريشي :ام عم ةبكرم (لمحلا ةيشاح) .عفر لحم يف اهنأل ؛حتفلا ةءارق ىلع ولو عفرلاب "لثم"
 «قلطم لوعفمب ةفص وه مث ؛هزيح يف ام. "نأ" وأ يش نعم, تناك نإ "ام" وهو ؛نكمتم ريغ ىلإ هتفاضإل ؛حتفلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."قح" يف نكتسملا نم لاح وأ ؛مكقطن لثم اقح قحل هنإ يأ

 لاقو هتيقح يف اوكشت ال نأ مكل يغبني ءنوقطنت مكنأ يف مكل كش ال هنأ امك يأ :هتقيقح يف مكقطن لثم
 يورو عبشف «هب ئتأف تدعو يذلا كقزر مهللا :لاقف «ءيش هيف سيلو ناكمي عاج الحر نإ :دئرم نب ديزي

 امك هعبتل ؛هقزر نم رف مكدحأ نأ ول" دو يبلا لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نعو .بارش الو ل

 نإ :ليقو «.ةصقلا كلت نأشل ميخفتو قيوشت ماهفتسا :كاتآ له (لمجلا ةيشاح) .يبلعثلا هدنسأ ".توملا هعبتي

 (يواصلا ةيشاح) .(١:ناسنإلا) رْهدلا َّنِم د ال يلق ا له :ىلاعت هلوق يف امك "دق" نيعمب له

 (يواصلا ةيشاح) .ةعامجلاو دحاولا ىلع قلطي كلذلو ؛فاض ردصم لصألا يف فيضلا :ميهاربإ فيض

 تقو يف عقاولا مهثيدح كاتأ له يأ ؛"ثيدح" هنأ :اهدحأ ءهحوأ ةعبرأ "ذإ" يف لماعلا يف :خإ هيلع اولخد ذإ

 هيف يوتسي كلذلو ؛ردصم لصألا يف هنأل ؛لعفلا يعم نم "فيض" يف امي بوصنم هنأ :ينباثلا .هيلع مهوحد

 نإ "نيمركملا"ب بوصنم هنأ :ثلاثلا .هيلع مهوخد تقو يف هوفاض نيذلا :ليق هنأك «هريغو ركذملا دحاولا

 ؛"كاتأ"ب هبصن زوحي الو ."ركذا" رامضإب بوصنم هنأ :عبارلا .مهل هتمدخب مهمركأ ميهاربإ نأ مهماركإب ديرأ

 (لمجلا ةيشاح) .نينامزلا فالتحال

 تابثلا دصقل ؛ءادتبالاب عفرلا ىلإ هب لدع «مالس مكيلع يأ "مالس :لاق" ءامالس كيلع ملسن يأ :امالس اولاقف

 اءرقو «يناثلا عفرو «لوألا "امالس" بصن ىلع ةماعلاو (يواضيبلا ريسفت) .مهتيحت نم نسحأ هتيحت نوكت يح
 (لمجلا ةيشاح) ."دوه" يف مدقت ام هلك كلذ هيجوت ىفخي الو ءهبصنو يناثلا نيسلا رسكب املس :ئرقو «نيعوفرم



 تايراذلا ةروس 5ة١؟ نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 ءالؤه يأ ردقم أدتبم ربخخ وهو ةهسفن 2 كلذ لاق «مهفرعن ال عر نوركَنَم موق

 يأ «ِذيِنَح لجعبإ» :دوه ةروس فو ؛2) ِنيِمَس لَجِعب َءاَجَف اًرس .ِهلْهَأ َْلِإ لام َعاَرَف
 هر
 رم

 ل ١

 َسَجْوَأَف اوبيجي ملف لكألا مهيلع ضرع ؛ج) تروُطكات الأ
 دص لص

 يذ 20 ٍريَِع ملعب ُهوُرَشَبَو كبر لسر انإ َفَحَن ال أوُلاَف ةقيِخ ْمبّْدِي هسفن يف رمضأ
2 

 ص ةراس رثثأ ما كلف . دوه" يف ركذ امك قاحسإ وهو «ريثك ملع
 ريرصلا

 طق دلت م (2) مَفَع زوج َتَلاَقَو هتمطل اَهَهجَو ٌتْكَصَف ةحئاص تءاج يأ لاح
 هيارما نم

 ةنس نورشعو ةئام هرمع وأ «ةنس ةئام ميهاربإ رمعو ةنس لوعستو ةعست اهرمعو

0 

 وه دهنإ نر لاق ةراشبلا ف انلوق لثم يأ كلَذك أوُناَق ةنس نوعست اهرمعو

 7 2 و | هو م - ّش

 لاق وج ردبرقف يوشم

 ا اه

 نأ هاضتقمف «حهّركن ِهْيَلِإ لِصَت ال ْمُهَيِدْيَأ ىأَر اًمَلَفظ :"دوه" يفو ءاومدق ةدلب يأ نم فرعن ال يأ :نوركنم
 عمجلا لصاحو «كلذ لبق هنأ انه ام ىضتقمو.«لكألا نم مهعانتماو ءلجعلاب مهل هئيحب دعب لصح امنإ مهراكنإ

 ريخلا دصقل ؛هيلع اولخد مهنأب ملعلا مدع ىلع لومحم انهه امف ؛مدقت اميف هريغ انهه راكنإلا نأ نيعضوملا نيب

 نأ نم ارذح ىرقلاب هردابي نأ فيضملا بادآ نم نإف ؛هفيض نم ةيفح يف يأ :ارس (يواصلا ةيشاح) .رشلا وأ

 (يواضيبلا ريسفت) .ارظتنم ريصي وأ فيضلا هفكي
 يف لاقو (يواصلا ةيشاح) .هنم فاخي لزنملا بر ماعط نم لكأي مل اذإ فيضلا نإف ؛مهلكأ مدع نم يأ :ةفيخ

 هسفن يف عقو :اناض سابع نبا نع .كمامذ ظفحي مل كماعط لك نم نأل ؛افوحخ يأ "ةفيح" :هلوق :"كرادملا"

 (كرادملا ريسفت) .روهمجلا دنع ءقاحسإ هب رّشبملاو ,ملعيو غلبي يأ :ميلع مالغب .باذعلل اولسرأ ةكئالم مهنأ
 لابقإ الو «متشلا يف تذخأ يأ ئتمتش تلبقأ :كلوقك «ةرص يف تذحأ :نيعملا :ليقو :خإ ةحئاص تءاج يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .فرظ رورحم او راجلاف «رابدإ الو
 عباصألا فارطأب هجولا برض وه :ليقو «ةطوسبم ديلاب برضلا وه :ليقف كصلا ةفص يف فلتحا :اههجو تكصف

 اهعباصأ تعمج :ليقو «ضيرعلا ءيشلاب ءيشلا برض :كصلا لصأو .ائيش نركنأ اذإ ءاسنلا ةداع يهو «بجعتملا لثم

 نطابب برضلا :مطللا :هتمطل (لمجلا ةيشاح) .ائيش نركنأ اذإ اضيأ ءاسنلا ةداع نم كلذو ءابجع اهنيبج تبرضو

 (نيلامكلا ريسفت) ."لاق"ل لوعفم "كلذك" :هلوق نأ ىلإ ريشي :ةراشبلا يف انلوق لثم (حارصلا) .فكلا
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 ؛نيرفاك يو َنيِمِرجمِمَوَف لإ آنلسَرَأ اَنِإ أوُلاَق (29 َنوُلَسْرُمْلآ امَأ مكنأش ُكُبَطَح اَمَق َلاَق

 8 اهيلع ةملعم َةَموَسُم .رانلاب خوبطم ,مّ)إ نيل ٍنيِط نم ةَراَجِح ٌمُيَلَع لرب .طول موق يأ

 جَرْخَأَق .مهرفك عم ءروكذلا مفايتإب ج9 َنيِفرَسْملِل ا فرظَّكَبَر َدنِع اهي ىمري نم

 ريغ ايف اًنّدَجَو مف .نيرفاكلا كالهإل (ج) َنيِيِمْؤُمْلا َّنِم طول موق ىرق يأ ايف َناك نم

 نوقّدصم مه يأ مالسإلاو نامبإلاب اوفصو «هاتنباو طول مهو () َنيِهَسُمْلآ َنِموَسيَب

 ىلع ةمالع هن نيرفاكلا كالهإ دعب آف اَنَكَرَتَو .تاعاطلا مهحراوجب نولماع ءمهولقب

 0000 ئسوم ىفَو .مهلعف لثم نولعفي الف 2 ملال با َدَعْلا َنوُفاَحح َنيِذَل مهكالهإ

 .طقف ةراشبلا هذهل نكي مل ةلاحلا كلت ىلع ةكئالملا عامتجا 5 مهلاح نم ىأر امل يأ :مكبطخ امف لاق

 «فلأ ةئام تس نئادملا كلت يف ناكو «راجحألاب محري طئاللا نأ ىلع هب لدتسا :ةراجح (بيطخلا ريسفت)

 ةراجحلا لسرأ مث ءاهبلق مث ,مهتاوصأ ءامسلا لهأ عمس يح اهعفرو اهعلتقاف ضرألا تحت هحانج ليربج لخدأف

 رجآلا خبطي امك خبط نيط :وهو ليجسلا ديري :نيط نم (يواصلا ةيشاح) .اهنع اجراخ مهنم ناك نم ىلع
 ؟نيط نم اههفوكب ةراجحلا ديكأت يف ةدئافلا ام :"ريبكلا" فو (كرادملا ريسفت) .ةراجحلا ةبالص ف راص يح

 .مهوتلا كلذ عفدي "نيط نم" :هلوقف «ةراحتح دربلا يمسي سانلا ضعب نأل :لوقن

 يف نكتسملا ريمضلا نم لاح هنأ :يناثلاو ."ةراجح"ل تعنلا ىلع بوصنم هنأ :اهدحأ .هجوأ ةثالث هيف :ةموسم

 :هلوقو (نيمسلا ريسفت) .اهدعب راحلاب تفصو ةركنلا نوك كلذ نسح «2"ةراجح" نم لاح هنأ :ثلاثلا .هلبق راجلا

 ىلاعت هتهج نم ةياكح :خلإ انجرخأف (لمجلا ةيشاح) ."بيطخلا" يف امك ءاضيأ "ةموسم"ب قلعتم "نيفرسملل"

 (يواصلا ةيشاح) .ميهاربإ عم ةككئالملا نيب ىرج ام ةياكح دعب «لامجإلا قيرطب طول موق ىلع ىرج امل
 .رشع ةثالث اوحب نيذلا هتيب 'لهأو طول ناك :ليقو «"ةاتنباو طول مهو" :هلوقو ءتيب لهأ ريغ يأ :تيب ريغ

 ."بيطنخلا" يف هلثمو "دوعسلا يبأ ريسفت"

 (يواضيبلا ريسفت) .نتنم دوسأ ءام وأ ءاهيف دوضنم رخص وأ ءراجحألا كلت يهو :خلإ ىلع ةمالع
 رورجب ريمض هيلع فوطعملا نأل ؛راجلا ةداعإب "اهيف" ىلع فطع هنأ.رهاظلا وهو :امهدحأ ؛ناهجو هيف :ىسوم يفو

 قلعتم هنأ :يناثلا .حضاو نعم اذهو «ةيآ ىسوم ةصق يف انكرتو :ريدقتلا نوكيو «نيعملا ثيح نم "انكر ت"ب قلعتيف
 يف انلعجو ئيعم ىلع "ةيآ اهيف انكرتو" :هلوق ىلع 'فطعي وأ :يرشخمزلا لاق "انكرتو" ةلالدل ؛ةردقم "انلعح"ب

 - لماعلا نوكي نأ نكمي هنأل ؛"انلعجو" رامضإ ىلإ ةجاح الو :خيشبلا لاق .ادراب ءامو انبت اهتفلع :هلوقك ةيآ ىسوم
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 اسبتلم َنَوَعْرِف لِ َُسلَسَرَأ ْذِإ ةيآ ىسوم ةصق يف انلعجو :ىعملا ,"اهيف" ىلع فوطعم

 مهأل ؛هدونج عم .دبَكْرِي ناعإلا نع ضرعأ َلَوَيَف .ةحضاو ةجحب ؛2) ِنيِبُم نّطلُس
 َمُهْذَبَتَف مُهَدوُنُجَو ُهَتْذَحَأَف 2: ُنوُتَجَع ْوَأ ٌرِحنَس وه :ىسومل َلاَقَو نكرلاك هل

 بيذكت نم هيلع مالي امب تآ2) ميم نوعرف يأّوهَو اوقرغف «رحبلا ملأ ىف مهانحرط

 يلا يه: مقل يزل اَنلَسَرَأ ْذِإ ةيآٍداَ كالهإ ىنَو .ةيبوبرلا ىوعدو لسرلا
 ل .رجشلا حقلت الو ءرطملا لمحت ال اهنأل ؛اهيف ريخ ال

 ابوصنم نوكي نأ :اهدحأ ءهحوأ ةثالث فرظلا اذه ف زوجي "هانلسرأ ذإ" :هلوقو ."انكرتو" فوطعملا يف -

 ؛فوذحمب قلعتم هنأ :يناثلاو .هايإ انلاسرإ تقو يف ةمالع ىسوم ةصق يف انكرت يأ لوألا هجولا ىلع "ةيآ"ب

 (لمجلا ةيشاح) ."انكرت"ب بوصنم هنأ :ثلاثلا .انلاسرإ تقو يف ةنئاك ةيآ يأ "ةيآ"ل تعن هنأل

 ."دوعسلا يبأ" نم «ةيآ ىسوم يف انلعجو :ئيعم ىلع "ةيآ اهيف انكرتو" :ىلاعت هلوق ىلع فوطعم يأ :اهيف ىلع
 لام نم ناسنإلا هيلإ نكري ام نكرلا نإف ؛نكرلاك هل مهنأل ؛دنحلا :نكرلاو "عم" نيعمب ءابلا نأ ىلإ ريشي :هدونج عم

 ؛كاشلا ةلزنم هسفن لزنو .كشلا وأ عماسلا ىلع ماهيإلا نم امباب ىلع "وأ" نأ لمتحي :نونجم وأ (نيلامكلا ريسفت) .دلوو

 كٌميِلَع ٌرِجاَسَل اذه نإ :ىلاعت لاق ءامحلاق هنأل ؛نسحألا وهو ء«واولا ىعم. اهنأ لمتحيو .هموق ىلع اهيومت
 (يواصلا ةيشاحإ .(؟177:ءارعشلا) منرتسلب يق ليزأ كلوُسَر نإ :رخآ عضوم يف لاقو «(5١٠:فارعألا)

 "ميلم وهو" :هلوقو ؛هعم الوعفم نوكي نأو ,رهاظلا وهو "هانذخخأ" لوعفم ىلع افوطعم نوكي نأ زوجي :هدونجو
 «لاحلا بحاص ىلع دوعي ريمض ركذ اهيف سيل ذإ ؛ةمزال واولاف "مهانذبنف' لوعفم نم الاح تناك نإف ؛ةيلاح ةلمج

 (لمجلا ةيشاح) .هيلع دوعي ريمض ركذ ةلمجلا يف ذإ ؛ةبجاو تسيل ل واولاف ' 'ةانذحأ" لوعفم نم الاح تناك نإو

 (نيلامكلا ريسفت) .ابيرغ ارمأ ىتأ اذإ "برغأ" بك «ةيثالث ئيعم. انهه "لاعفإ" يأ :خل ! مالي امج

 ام كلذب عفدناف .هب فصو نم رابتعاب فلتخم هيلع موللا لصحي يذلا لعفلا نأ ىلإ كلذب راشأ :لسرلا بيذكت

 انأل ؛اهيف ريخ ال ىلا يه :ميقعلا حيرلا (يواصلا ةيشاح) ؟نونلا وذ هب فصو امي نوعرف فصو فيك :لاقي

 .هيلع قلطأ مث «ةأرملا مقعب ةعفنم اهنمضت مدع هبش ءاهلمحت ال يأ -ءاتلا مضب- رجشلا حقلت الو ءرطملا لمحت ال
 اهنأ رهظألاو ءاهيف فلتخاو .كالهلا حير يهو ءرحش حاقل وأ رطم ءاشنإ نم يأ :اهيف ريخ ال (نيلامكلا ريسفت)
 حاقللاو حقللا :رجشلا حقلت (كرادملا ريسفت) .روبدلاب داع تكلهأو ابصلاب ترصن :#تلع هلوقل ؛روبدلا

 .لخنلا رجأي يذلا ,هنم تعن حقالو «لبحلا :كيرحتلاب

1 
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 يلابلاك خو ِميِيّرلك ُهَتَلَعَج الإ ِهّيَلَع ٌتَنَأ لام وأ سفن ٍءْىََس نِم ُرَّدَت ام .روبدلا ىهو

 ىلإ يأ (©) ٍنيِح ََقَح ْأوُعَتَمَت ا ةقانلا رقع دعب مّ َليِق ْذِ 0 * كالهإ ىفَو .تتفتملا

 رم َنَع اورّبكتأ وََعَ 4م ةَنالَث ْمُكِراَد يف اوُعّتَمَتإل :ةيآ يف امك مكلاجآ ءاضقنا

 َمِهَو ةكلهملا ةحيصلا 0 ا ةثالث يضم دعب َةَقِعَّصلآ ُمُهَتَّدَحَأَف هلاثتما نع يأ در

 لوزن نيح ضوهنلا ىلع اوردق ام يأ م اَيِق نِم أوُعطَتْسَآ مف .راهنلاب يأ 2) َنوُرطََي

 , دوم ىلع فطع رجب ِى َمَوَقَو .مهكلهأ نم ىلع 2 َنيرِصَتِمُم أوُناَك اَمَو باذعلا
 يلعو ةزمحو ورمع يب

 حايرلا باهم نع اهفارحناو اهبكنتل ؛نيحير نيب تبه حير لك :يهو ءابكنلا يه :ليقو ءبونجلا يه :ليقو :روبدلا
 .روبدلاب داع تكلهأو ابصلاب ترصن :ثيدحل ؛حصأ روبدلا اهنوكو ءةدحاو حير ال ةددعتم حاير يهو «ةفورعملا

 (يواصلا ةيشاح) .وتعلا نع رخأتم "اوعتمت" :مهل هللا لوقف الإو ءطقف ركذلا يف بيترتلا اذه :لإ اوتعف (لمجلا ةيشاح)

 ىلعو ءءامسلا نم لزنت ران ىلع قلطت ةقعاصلاو ءاعيمج اوكلهف ليربج مهيلع حاصف يأ «ةكلهملا :ةحيصلا

 وهو ءرظنلا نم "نورظني مهو" ةلمج نأ ىلإ هب راشأ :راهنلاب يأ (يواصلا ةيشاح) .انهه دارملا وهو «ةحيصلا
 (لمجلا ةيشاح) .باذعلا نم هودعو ام نورظتني يأ «راظتنالا نم هنأ :يناثلاو .اهيف نيليوأتلا دحأ

 هللا ىلع مهراصتنا مهوتي ال ذإ ؛باذعلا مهسفنأ نع نيعفاد اوناك امو :لوقي نأ بسانملا :مهكلهأ نم ىلع

 ورمع وبأو ناومخألا أرق "لبق نم حون موقو" :"نيمسلا" ةرابع :خلإ رجلاب (يواصلا ةيشاح) .هنم رارفلا مهوتي اهنإو

 هيفف رجلا امأف ؛عفرلاب -يعمصألا ةياور يف - ورمع وبأو مسقم نباو كامسلا وبأو ءاهبصنب نوقابلاو «ميملا رحب
 هنأ :ثلاثلا ."ىسوم يفو" ىلع فوطعم هنأ :يناثلا ."ضرألا يفو" ىلع فوطعم هنأ :اهدحأ ءهحوأ ةعبرأ

 .هريغ دعبو هبرقل ؛رهاظلا وه اذهو ,"دومث يفو" ىلع فوطعم هنأ :عبارلا ."داع فو" ىلع فوطعم

 «حون موق يفو :هللا دبع ةءارق هيوقيو «حون موق فو :نيعم ىلع رحاب ئرق :لاق هنإف ؛هريغ يرشخمزلا ركذي ملو
 لعفب بوصنم هنأ :اهدحأ ,هجوأ ةتس هيفف بصنلا امأو .هحوضول ؛ريخألا هجولا ريغ ءاقبلا وبأ ركذي ملو

 يرشخمزلا ركذي ملو ءاردقم "ركذا"ب بوصنم هنأ :يناثلا .هيلع لدي هلبق ام نأل ؛حون موق انكلهأو يأ ءرمضم

 « ميلا يف مهانذبنف" لوعفم ىلع فوطعم هنأ :عبارلا ."انذخأف" لوعفم ىلع افطع بوصنم هنأ :ثلاثلا .امهريغ

 يضتقي فطعلا لصأو «ميلا يف اوقرغي مل مهنأب لكشي نكل «لبق نم نوقرغم حون موق نأ كلذ بسانو
 مهذخأت مل مهنأل ؛لاكشإ هيفو ,"ةقعاصلا مهتذخأف" لوعفم ىلع فوطعم هنأ :سماخلا .تاقلعتملا ف كيرشتلا

 - .كلذ برقيف «تناك عون يأ نم ةميظعلا ةلزانلاو ةيهادلا ةقعاصلاب داري نأ الإ ءنافوطلاب اوكلهأ امنإو ؛ةقعاصلا
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 ليقدن حون موق انكلهأو يأ ءبصنلابو «ةيآ ضرألاو ءامسلا ءامب مهكالهإ فو يأ
 ديكأب اهني مكلآو 2: نيف موق اوث هِإ نيروكذلا ءالؤه كالهإ لبق يأ
 :لحرل عسوأو «يوق :ديثي لحرلا دآ :لاقي ,نورداق اهل: َنوُحِسوُمَل اَنِإَو ةّوقب

 لَك نِمَو .نحن +2: َنوُدِهَملا َمَعِبِف اهاندهم اًهَتَّشَرَف ضَرَأْلاَو .ةردقو ةعس اذ راص

 «ضرألاو ءامسلاو ,ىثنألاو رك ذلاك نيفنص يجوز اَنَقلَح :هلوقب قلعتم ٍءىش
 ريرج نبا هاور اذك

 رونلاو «ضماحلاو ولحلاو .ءاتشلاو فيصلاو «لبجلاو لهسلاو رمقلاو سمشلاو

 قلاخ نأ نوملعتف «لصألا نم نيءاتلا ىدحإ فذحب مت َنوُدكَذَت و ل ةكيللكلاو

 0 8 هللا ىلإ 01 .هنودبعتف ءدرف جاوزألا

 ردقم ربخلاو ءادتبالا ىلعف عفرلا امأو .فيعض وهو ءاقبلا وبأ هلقن «"ىسوم فو" لحم ىلع فوطعم هنأ :سداسلا -
 (لمحلا ةيشاح) ."نيقساف اموق اوناك مهنإ" :هلوق نوعي .هدعب ام ربخلا :ءاقبلا وبأ لاقو ؛مهانكلهأ يأ

 «ةيببس ءابلا نوكي نأ زوجيو «هلوعفم نم وأ "انينب" لعاف نم امإ لاح هنأ ىلع فوذحمم قلعتي نأ زوحي :لإ ديأب

 (لمجلا ةيشاح) .رحآلاب كتيب تينب :كلوقك ءامب ئيبملا ةلآلاك ديألا لعجي نأ ىلع ءازاجم ةيدعم نوكي نأ زوجيو

 ؛مزاللا "عسوأ" نم وهو .ةدكؤم لاح "نوعسومل انإ" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ «ةيرداقلاب عاسيإلا رسف :نورداق

 ةعساو اهولعاج يأ ءامسلا نوعسومل يأ ,فوذحم لوعفملاو ايدعتم لمعتسيو «قرو اذ راص اذإ "رحشلا قروأ" ك

 اهنأل ؛ةحيحص ريغ "نوعسوم" دعب "اهل" ةظفل اهيف ىلا خسنلا نأ ملعت كلذ تملع اذإ ,ةسسؤم الاح نوكتف هيلعو

 (يواصلا ةيشاح) ."لحرلا عسوأو" :لاق ثيح ءامزال هلمعتسا رسفملاو ءايدعتم هلامعتسا الإ بسانت ال

 ."نحن" :هلوقب هيلإ راشأ ءفوذحم حدملاب صوصخملاف يأ :نحن .هتطسب يأ شارفلا تدهم :لاقيو :اهاندهم

 قلخي مل ملقلاو حوللاو يسركلاو شرعلا نم لك نوك دري الف هدهاشن ام ىلإ ةلثمألا ددعتب راشأ :ىثنألاو ركذلاك

 متملع ثيح :نيعملاو .هللا ديحوت نم ملع ام ىلع غرفم اذه :! اورفف (يحركلا ريسفت) .دحاو الإ اهنم لك نم
 رارفف :بتارم رارفلاو .هتعاط ىلإ اوعرهاو هيلإ اوؤحلاف عناملا يطعملا عفانلا راضلا هنأو .هل كيرش ال دحاو هللا نأ
 هللا دوهش يأ ءدلولاو لاملاك هللا نع لغاش لك نم ةصاخلا رارفو ؛ةعاطلاو نامبإلا ىلإ يصاعملاو رفكلا نم ةماعلا
 هلابقإ يف دبعلا نكيلف دحاو دبعلا قلخ يف هللا نأ امكف هللا ريغل هئازحأ نم اءزج فرصي الف .هتعاط يف كامهنالاو

 (يواصلا ةيشاح) .نوسفانتملا سفانتيلف كلذ يفو .هبر بح ريغ هبلق يف لعجي ال ثيحب ءادحاو هبر ىلع



 تايراذلا ةروس ة.ا/ نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 .راذنإلا نيب 2و نيم ٌريذَت ُهَنِّم ركل. نإ هوصعت الو هوفنطل نأب هباقع نم هباوث ىلإ

 2 9 7 7 0 دق | 8 نو ريك هير فل را اهنلإ هلل 0 أوُلَعَت 0

 ا 00 200 كنإ" يوي

 اذه ىلع مهعمج /2 َنوُعاَط ٌمَوَق مه ّلَب يفنلا نيعمب ماهفتسا "يب مهلك أَوَصاَوَتَأ
 ظع بدو .ةلاسرلا مهتغلب كنأل 2م وُلَمِب ٌتنأآَمَق مَع ضرعأ َلَوَعَف .مهفايغط لوقلا

 ْتَقَلَح اَمَو .نمؤي هنأ ىلاعت هللا هملَع نم جز َييِيْؤُمْل ْعَفمَت ىَركّذلا َنِإَف نآرقلاب
 9500 ؛نيرفاكلا ةدابع مدع كلذ يفاني الو 2 نوُدّبْعَيِل الإ سنإلاَو ّنِْخَ

 :نعملاو هللا ىلإ دئاع "هنم" يف ريمضلاو «هلبق امل ليلعت :خإ مكل نإ .ةيآلا يف فاضم ريدقت ىلإ ةراشإ كا ىلإ

 دقم "هللا ىلإ اورفف" :"دوعسلا يبأ" ف لاق امك :لإ ردقي (يواصلا ةيشاح) .هنم مكل فوخم ينأل ؛هيلإ اورف

 كلذو "لإ نيذلأ ىتأ ام" :هلوقب بوصنم "كلذك" را ىلإ ريشي :خلإ لثم يأ تك يبلا هب بطوح لوقب
 رمأ يأ «كلذك رمألا يأ فوذحم ربخن وه :لاق هزوجي حلو ,هلبق اميف ةيفانلا "ام" دعب ام لامعإ زاوح ىلع يئبم

 هل ريسفتلاك "خلإ نيذلا ىتأ ام" رو .انونحمو ارحاس هايإ مهتيمستو يك يبلا مهبيذكت لثم ةقباسلا ممألا

 مكل ينإ" :هلوق هيلع لدي "مهل لق" "اورفف" :هلوق لبق ردقيو «مهلسر ممألا شن نا ا :ليقو

 (كرادملا ريسفت) .هيلع نيقفتم اعيمج اولاق يح لوقلا اذهب نورخآلاو نولوألا ىصاوت يأ لوقلل ريمضلا :هب اوصاوتأ

 (يواصلا ةيشاح) .دحاو نامز يف اوقالتي مل مهنأل ؛كلذب صاوت مهنم عقو ام :ئععملاو يبجعت يراكنإ وهف :+إ ماهفتسا
 هده تلزتا ا هةهججلا لبو حضتلا ل ةياعلا تخلي دق كنإف 1 عهنع ضارعألا يف كيلع مول.ال يأ: تاااجز
 رمأ ذإ ؛رضح دق باذعلا نأو ,عطقنا دق يحولا نأ اونظو «هباحصأ ىلع رمألا دتشاو ٌدقتي هللا لوسر نزح ةيآلا

 ,باذعلا مي لح مهنع ضارعإلاب مهلوسر رمأ يم ةقباسلا ممألا يف هللا ةداع ترجو «مهنع ىلوتي نأ لَك يبا

 نأ قحلا نكلو ءاهلبق امل ةخسان اهنإ :ليق كلذلو «كلذب اوّرّسف "نينمؤملا عفنت ىركذلا نإف ركذو" :هللا لزنأف

 (يواصلا ةيشاح) .فيسلا ةيآب خوسنم اهلبق ام

 «هتقيقح ىلع وه :ليقو «نامبإلل دعتسملا فراشملا ىبعم. نموملاك ركذتم وهف لعفلاب نمؤملا امأو :ىلاعت هللا هملع
 (نيلامكلا ريسفت) .هب رصبتلا ةدايزو هتدايز عافتنالاب دارملاو



 روطلا ةروس 64 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 كنإف ءهب بتكأل ؛ملقلا اذه تيرب :كلوق يف هس ا نأل

 /2 نوُمِعَطُي نأ كي مهريغو مهسفنألو يل ٍقْرَر نم مجتم دي ٌديِرَأ آم هب بتكت ال لق

 َنيِذَلِل َّنإَ .ديدشلا : >2: ُنيِعَمْلا ةَوقلا وذ َقاَرَرلأ َوه َهّللا نإ .مهريغ الو مهسفنأ الو
- 

 ٍبوُنَذ َلْثَم باذعلا نم ابيصن ايوَُذ مهريغو ةكم لهأ نم رفكلاب مهسفنأ ْاوُمَلَط
 .ةمايقلا مونادلا 2-- أ نإ باذعلاب 0 ِءَبَسَي الق 00 0 8 يح ' ديميت

 ةيآ نوعبرأ و عست ةيكم روطلا ةروس

 ا نمحرلا هللا مس

 "نيدم"ب وهو 2ظؤظ11111111111111101013100 00

 ىلع ءيش هلمحي ال برلا نأل ؛ةثعابلا ةلعلا مال تسيلو ةروريصلاو ةبقاعلا مال ماللا هذه نأ ىلإ ريشي :ةياغلا نأل

 ءاملا ةاقسلا ةعماقم نم ذوخأم وهو ,ولمملا ميظعلا ولدلا وه بونذلا :ايببصن ابونذ (لمجلا ةيشاح١) .ع يش

 .بيصنلاو ظحلا يف لمعتسا مث «ميظعلا ولدلا لصألا يف بونذلا نعي ."يواضيبلا" نم «ءالدلاب

 :جاحجرلا لاق ,ةكلهملا نورقلا نم مهئارظنو مهباحصأ بيصن لثم هللا باذع نم ابيصن يأ ا بونذ لغم

 ."نيمسلا" هلاق امك ءمسقلل اهنم ةدحاو لك وأ «ليلخلا هلاق امك ,فطعلل اهدعب تاواولاو ,مسقلل ىلوألا واولاو

 اريكذتو اكركتو افيرشت ؛هب هللا مسقأ د ىسوم هيلع هللا ملك يذلا لبحلا ءامسأ نم مسا روطلا :"يبطرقلا" فو

 لاقي «ناروط امه :نابح نب لتاقم لاقو .يدسلا هلاق ؛ءانيس روط دارملاو «ةنجلا لابج دحأ وهو .«تايآلا نم هيف ام

 (لمجلا ةيشاح) .تيزلاو نيتلا ناتبني امهنأل ؛ءاتيز روط :رخآلاو ءءانيس روط :اههدحأل

 يف ءارلا حتفب وهو «هريغ وأ ناك ادلح هيف بتكي ام لكو «هيف بتكي يذلا قيقرلا دلحلا :قرلا :للإ قر يف

 يأ" :هلوق .هيلع روجحم ريغو يوطم ريغ هنأ ي أ «طوسبملا :روشنملا ن ئععمو .اهرسكب اذودش ٌئرقو ةماعلا ةءارق

 «لامعألا فئاحص وه :ليقو «"روطسملا باتكلا" ريسفت يف ةريثك لاوقأ ةلمج نم نالوق ناذه "نآرقلا وأ ةاروتلا

 ءءايبنألا ىلع ةلزنملا بتكلا رئاس :ليقو (7١:ءارسإلا) كار وُشْنَم ُداَقلي اداَتك ِةَماَيقلا َمْوَي هَل جرخن نإ :ىلاعت لاق
 (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغ :ليقو



 ةعباسلا وأ ةسداسلا وأ ةثلاثلا ءامسلا ف وه جر وُمْعَمْلا ِتيَبْلآَو نآرقلا وأ ةاروتلا يأ

 هيلإ نودوعي ال «ةالصلاو فاوطلاب كلم فلأ نوعبس موي لك هروزي «ةبعكلا لايحب

 َكَبَر َباَذَع َنِإ ءولمملا يأ ٍروُجَسَلا رحْبْلَو ءامسلا يأ 22

 املا زوجت "عقاوا ل لومعم َم موي هنع :2) ٍعِفاَد ني مدل ام .هقحتسع لزانل 5 عقول

 عوُْرَمْلاِف َعَسلاَو ادبأ

 ب ءاروثثم ءآَبَه ريصت ع اَريَس ُلاَبجْلأ ريس .رودتو كرحتت © اَرَوَم

 «نيرواحملاو رامعلاو جاجحلاب اًترامعو «ةبعكلا هنم دارملا وأ ةكئالملا نم هراوز ةرثكب هنارمعو :رومعملا تيبلاو

 قوف شرعلا تحت وه :ليقو «ةعبارلا يف وه :ليقو «ىلوألا يف وه :ليقو :خلإ ةغلاثلا ."دوعسلا يبأ" يف اذك
 جاحجحلاب اًترامعو ءاهسفن ةبعكلا وه رومعملا تيبلا :ليقو «رومعملا تيبلا لحم يف ةتس لاوقأ هذهف «ةعباسلا

 «تاوامسلا يف ةعبس ءاتيب رشع ةسمح ضرألاو تاوامسلا يف هلل :لاق اضيأ امُذذ سابع نبا نعو ءاهل نيرئازلاو

 مارحلا تيبلا يهو «ةبعكلا وه رومعملا تيبلا :نسحلا لاقو .ةبعكلل ةلباقم اهلكو «ةبعكلاو نيضرألا ف ةعبسو
 وهو «ةكئالملاب هللا همتأ كلذ نع سانلا زجع نإف «فلأ ةئام تسب ةئس لك هللا هرمعي «سانلاب رومعم وه يذلا

 (لمجلا ةيشاح) .ضرألا يف دابعلل هللا هعضو تيب لوأ

 نيب عمجي اذهيو ءاتبي ةبعكلا لايحب ءامس لك يف نإ :ليقو ءنكُد سابع نبا نع ناربطلا هجرحأ «هئاذحب يأ :ةبعكلا لاي

 (نيلامكلا ريسفت) .هنقذ يلع نع مكاحلاو ريرج نبا هاور :ءامسلا يأ (نيلامكلا ريسفت) .هعضوم نييعت يف ةفلتخملا لاوقألا
 :ريرج نبا هاور امك دهاجم نعو «هألم :رحنلا رجس :"سوماقلا" يف «ةداتق نع هاورو ريرح نبا هراتحا :ءولمملا يأ

 «قرفي نأ ضرألا نم فوفكم عونمم :ليقو ءفقوملا لهأب اطيحم «ةمايقلا موي اران ربصي دقوم يأ «دقوملا وه
 هللا هفكيف ءمهيلع قبطني نأ ىلاعت هللا نذأتسي تارم ثالث فرشي رحبلاو الإ ةليل نم ام" :اعوفرم دمحألو

 ريرج نبا هاور ءشرعلا تحت ءامسلا يف رحب وه :يلع نعو «طيحما رحبلا رحبلا نم دارملا ريداقتلا ىلعو ."ىلاعت

 (نيلامكلا ريسفت) .هلثم اند رمع نبا نع
 ريجسلا نم طلتحملا وأ «سنججا هنم دارملاف (” :ريوكتلا) 4 تّرَجَس ٌراَحبْلا اذإ وم :ىلاعت هلوق نم دقوملا وأ :ءولمملا يأ

 نأو ءالعاف نوكي نأ زوجي :عفاد نم (كرادملا ريسفت) .هيف ضيغنت ال يذلا وه :ائينه (يواضيبلا ريسفت) .طيلخلا وهو

 (نيلامكلا ريسفت) .ءابه ريصت مث ضرألا هجو نع ريطت يأ :لابجلا ريستو .نيهحولا ىلع ةديزم "نم"و ءأدتبم نوكي
 ىلع عقت مث «ءاوهلا يف ريطتو اهفاكم نع لقتنت امهنإ :هانعم لب «هترابع همهوت امك "ريست"ل اريسفت سيل :خلإ ريصت

 يف ةمكحلاو .اروفنم ءابه ريصتف حايرلا ريطت مث ,فودنملا فوصلا يأ نهعلاك ريصت مث ؛لمرلاك ةتتفم ضرألا
 - امهنيب امو ءامسلاو ضرألا نأل كلذو ءايندلا ىلإ دوع الو عوجر ال هنأب مالعإلا :لابحلا ريسو ءامسلا روم



 روطلا ةروس 5١٠ نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 م ص دا 0 0 ب هن ل ع ٠ 3 0 رق# 5 5 2 : ٠

 مه َنيِذلا .اسرلل؛) نيبذكُملل ٍديَمَوَي باذع ةدش ليَوف .ةمايقلا موي يف كلذو
 010 - 6 # مو مرد را 8

 منهج ا 0 تروعدي موي مك 0 يأ 23 نوبعلي ياو بلا 2

6 

 اذه 0 ٍِق نولوقت يي ا نورت يذلا بانذعلا دم وأ 2 9

 مكعزجو 07 اوزيضت هل وأ اهيلع او حاف اهولصأ قر ورستت ال رْسَأ مأرحس

 .هءازج يأ 2 َنوُنَمْحَت رشح ام َنْوَرت اَمّنِإ مكعفني ال مكربص نأل َمُكَيَلَع ءآَوَس
 ْميَر مهاطعأ َحُهِدَناَء ةيردصم آّمِب نيذذلتم َنيهكف جز ِميِعَتَو سَنَج ىف َنيِقَتُمْلآ نإ
 لاقيو «مهتياقوو مهايتإب يأ " مهاتآ" ىلع فطع نيجتلا َباَذَع مكر َمُهلَقَوَو

 نييكّتم 5 > َنوُلَمَحَت ردك ةيببس ءابلا اّمب 57 لاح اَكَيِمَه أوُبَرْسآَو أوك :مهل

 نلمس ناك ا 'تانج يف" :ىلاعت هلوق يف ٌنكتسملا ريمضلا نم لاح

 0 2 "تانج يف" ىلع فطع رج َوَرَو ضعب بنج

 ةرامعو ايندلا بارخل هللا اهازأ اهيلإ دوع مهل قبي مل املف «كلذب مدآ ئب عافتناو ايندلا ةرامعل تقلح امنِإ -

 (يواصلا ةيشاح) .بركلاو نزحلا ةياغ نيرفاكللو ةنينأمطو رورسلا ديزم نينمؤملل لصحيف ؛ةرخآلا
 مهمادقأ ىلإ مهيصاون نوعمجيو مهقانعأ ىلإ مهيديأ نولغي رانلا ةنزخ نأ كلذو «فينعلا عفدلا :عدلا :نوعدي

 :مهطوق وهو ردقم ىلع فطع :خ! متنأ مأ (كرادملا ريسفت) .مهتيفقأ يف اًخزو مههوحو ىلإ اعفد رانلا ىلإ مهنوعفديو
 (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ يحولا يف نولوقت امك" :هلوقب فنصملا راشأ كلذ ىلإو ,يحولل "رحس اذه"

 أدتبم هنأ :يناثلاو .ءاقبلا وبأ هلاق .هكرتو مكربص يأ «فوذحم أدتبم ربح هنأ :امهدحأ ءناهجو هيف :خإ ءاوس

 اهلعج نم ىلوأ اربخ ةركنلا لعج نأل ؛نسحأ لوألاو .خيشلا هلاق ءعزجلاو ربصلا ءاوس يأ «فوذحم ربخلاو
 مكيلع ءاوس يأ «فوذحم هربخ "ءاوس" :لاقف يناثلا هجولا ىلإ يرشخمزلا احنو ءاربخس ةفرعملا لعحو أدتبم

 نإف ؛ايندلا فالخب «ةمحرلا ناويد نم مكنعزني ال يأ :مكعفني ال (لمجلا ةيشاح) .همدعو ربصلا :نارمألا

 ردصم ةفص وأ «نيئنهم يأ لاح :ائينه (يواصلا ةيشاح) .ةمحرلا تابحوم مظعأ نم هراكملا ىلع اهيف ربصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .نالعفلا هيف عزانت وهف لك ىلعو ءائينه اماعط وأ ائينه الكأ يأ فوذحم هب لوعفم وأ .فوذحم



 روطلا ةروس 4, نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 فرطعم مدَيَحَبَنأَو ادتيفاوسما ةيدلاو .اهاسح ,نيعألا ماظع 2) ٍنيِع روحي مهانرق يأ

 ربخلاو ءراغصلا يف ءابآلا نمو رابكلا نم نمي رابكلاو راغصلا ِمِكيَرَذ "اونمآ" ىلع

 ....؛مهلمعب اولمعي م نإو مهتجرد يف نونوكيف ةنجللا يف نيروكذلل هير: انف

 تاكولمم تانجلا يف نيعلا روحلا نأ :هريدقت ردقم لاؤس ىلإ ةراشإ كلذ يفو «نهل نينراقم مهانلعج يأ :مهانرق
 (يواصلا ةيشاح) .ةبراقملا نيعمب لب حاكنلا دقع نئيع سيل جيوزتلا نأب باجأف ؟حاكنلا دقعب ال نيميلا كلم

 رم امك «ضايبلا ةدش وهو ءاروح عمج وهو روحلا رسفي ملو ءءاضيبك ءانيع عمج "نيع"ل ريسفت :نيعألا ماظع
 "نيع روح" ىلع فوطعم "اونمآ نيذلاو" :يرشخمزلا لاقو «ليلعتلل ةضرتعم :ليقو :خإ فوطعم .اقباس هليصفت
 ببسب يأ "مهتيرذ ممي انقحلأ نامإب" :لاق مث ؛"مهانجوز" ىلع افطع "مهتعبتاو" :لاق مث «نينموملاب مهانرق يأ

 روحب مهانرق يأ ءامب اولهاست اوناك نإو الضفت مهتيرذ ءابآلا تاحردب انقحلأ - ءابآلا نامل وهو - ميظع ناي

 (نيلامكلا ريسفت) .نينمؤم ءاقفرو

 راغصلا مهدالوأ ٍنيعي :موق لاق :يوغبلا لاق «نيوبألا دحأل اعبت همالسإب مكحي ريغصلا نإف :خلإ ءابآلا نمو
 ؛مهئابآل ةمركت مهئابآ تاحرد مهلامعأب اوغلبي نأو «مهئابآ ناعإب راغصلاو ؛.مهسفنأب مهفاعإب رابكلا «رابكلاو

 مهتيرذ مهتعبتاو اونمآ نيذلاو :نورخآ لاقو اذ سابع نبا نع ريبج نب ديعس ةياور يهو «مهنيعأ كلذب رقتل
 نع ةياورو «كاحضلا لوق وهو «مهئابآ ناميإب نامبإلا اوغلبي مل نيذلا ءراغصلا مهتيرذ مم انقحلأ ناميإب نوغلابلا

 نإو ةنجلا يف هتجرد يف هعم نمؤملا ةيرذ عفري هللا نإ :اعوفرم نّذ سابع نبا نع رازبلا ىورو .ان# سابع نبا
 ءانذ سابع نبا ىلع افوقوم هننس يف يقهيبلاو مكاحلاو ريرج نبا هاور ؛هنيع مهي رقتل ؛لمعلا يف هنود اوناك

 مهفإ :لاقيف هتجوزو هدلوو هيوبأ نع لأس ةنجلا لحرلا لحد اذإ :اعوفرم فذ سابع نبا نع يناربطلا جرخأو
 (نيلامكلا ريسفت) .هب :مهقاحلإب رمؤيف ءمهلو :ل تلمع دق !بر اي :لوقيف ءكلمعو كتحرد اوغلبي م
 هنود وه نم هب قحلأ اريثك هلمع ناك اذإ نموملا نإف ؛ءانبألاو ءابآلا ىلع قدصت انه ةيرذلا :مهتيرذ مهب انقحلأ

 ببسلاب ةيرذلا بسنلا نم ةيرذلاب قحليو «هريغو ئه سابع نبا نع لوقنم اذهو ءانبا وأ ناك ابأ لمعلا يف
 يف اذك «,ةدالولا ةيرذك ةدافإلا ةيرذ نوكتف ؛ردجأ تناك لمع وأ ملع ذحأ اهعم ناك نإف ؛ةبحملا وهو

 ناك نإو «ءابآلا ىلإ ءانبألا هللا عفر ةجرد عفرأ ءابآلا ناك نإ :ّك سابع نبا نع "يطرقلا" يفو ."بيطخلا"

 َنْلَمَح اَنَأ ْمُمَل ةيآَوإ» :ىلاعت هلوقك «ةيرذلا مسا يف نولخاد ءابآلاف «ءانبألا ىلإ ءابآلا هللا عفر ةحرد عفرأ ءانبألا
 لهأ لحد اذإ :لاق لي يبنلا ىلإ هعفري اضيأ د سابع نبا نعو «.(١4:سي) «ِنوُحْشَمْلا ِكْلفْلا يف ْحُمَتَيَرُد

 نإ !بر اي :لوقيف ءتكردأ ام اوكردي مل مهنإ :لاقيف ؛هدلوو هتجوز نعو هيوبأ نع مهدحأ لأس ةنجلا ةنجلا

 .هب مهقاحلإب رمؤيف .مهو يل تلمع



 روطلا ةروس 4 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 نم مهانصقن ءاهرسكو ماللا حتفب ِمُهَنَبَلأ آَمَو مهيلإ دالوألا عامتجاب ءابآلل ةمركت

 رش وأ ريخ نم لمع َبَسك اي يآ ٌلُك دالوألا لمع يف دازي ِءَْنب ةدئاز نّب مهلتت

 تقو دعب تقو ف مهاندز مُهَنْدَدَمََو .ريخاب ىزاجيو رشلاب لح ؤي «لوهرم | 1 نيِهَر

 بيف مهنيب نوطاعتي َنوُعَرَتَتَي .هبلطب اوحرصي مل نإو 2 َنوُبَتْسَي امم ٍمَحْلَو ةَهكفب

 .مهقحلي هب (2) عينت اَلَو مهنيب عقي اهرش ببسب يأ ايف ٌوْهَل ال ارمح سآت ةنحللا يأ

 00 ءاقرأ ٌناَملِغ ةمدخلل َدِيَلَع ٌفوُطَيَو .ايندلا رمح فالخب

 لاق: :"ريبكلا" يف :حإ ئرما لك (نيلامكلا ريسفت) .صقنلا :تاليإلاو ءمهانصقن :ىيعملاو ريثك نبال :اهرسكو
 نفت : لك :ىلاعت لاق ءانقرم نوكي الف نمؤملا امأو «رانلا يف نونترم مهنإف ؛رانلا لهأ ركذ ىلإ 00 :يدحاولا

 5 ام. ئرما لك" :يرشخمزلا لاقو «دهاحجم لوق وهو (*9 :رثدملا) نمي تايم الإ ا 0 امي

 هنم رهظي يذلاو ءنهرلاب قبوأ الإو هتبقر كف اريخخ بسك نإف ؛بسكي اهب هللا دنع نوهرم دحأ لك يف ماع " نيهر

 :- ملعأ هللاو - ىعملا نوكيف لعافلا نعم اليعف نيهرلا نوكي نأ وهو رخخآ هجو ةيآلا فو ءدحأ لك قح يف ماع هنأ

 .ادلخم رانلا يفف ءاسأ نإو ءادبؤم ةنحلا يفف نسحأ نإ مئاد يأ نهار بسك امج ئرما لك

 اح لاص لمع نإف ءهب بلاطم وه يذلا هلمعب هللا دنع ةنوهرم دبعلا سفن نأك «ىلاعت هللا دنع نوهرم يأ :نيهر

 نهرلا نم هتبقر صلح هيلع ام قو نإف «هيلع نيدب هدبع ةبقر لجرلا نهري امك ءاهكلهأ الإو نهرلا نم اهكف

 انهه ريعتسا «بذجلا نعم عزنلا نم لعافت :عزانتلا :خلإ نوطاعتي (يواصلا ةيشاح) .انوهرم رمتسا الإو
 (نيلامكلا ريسفت) .هل اهاطعأ برش اذإف ؛يقاسلا هيطعي مدنلا نأل ؛ءامدنلا نيب اهترادإ يأ تاسأكلا يطاعتل

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرواجملل رمخلا سفن ىلع قلطي دقو ءارمح ءولمملا حدقلا :سأكلا :اسأك

 نظي الكل ؛مهفضي مل ل ا ا ا او :ب دارملا نأ يعي :خلإ ببسب

 هنوكب نزحيف «ةنجلا يف امداحن نوكي نأ نا الا ى انج هس نول < فشل ءايثنلا لايف دفع ارك ىلل ملأ

 يف ءاقرألاك يأ [(كرادملا ريسفت) .ممب نوصوصخم ءمهل نوكولمم يأ] :ءاقرأ (لمجلا ةيشاح) .اعبات لازي ال

 لهأ نم دحأ نم ام :ى#د رمع نب هللا دبع لاق «روحلاك ةنجلا يف هللا مهقلخي ناملغلا ءالؤهو «ةزايحلاو ءاليتسالا

 مودخملا ةفص امأو مداخلا ةفص هذه .هبحاص هيلع ام ريغ لمع ىلع مالغ لكو «مالغ فلأ هيلع ىعسي الإ ةنجلا

 :لاق ؟مودحملا فيكف نونكملا ءؤلؤللاك مداخلا !هللا لوسر اي :اولاق ةيآلا هذه الت امل هنأ :نسحلا نع يورف

 (لمجلا ةيشاح) .بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك مداخلا ىلع مودخملا لضف



 يف هنم نسحأ اهيف هنأل ؛فدصلا ف نوصم ع ٌنوُبكَم ْولْؤَل ةفاظنو نينا

 هيلع اوناك امع اضعب مهضعب لأسي (2) َنوُلَءآَسَتَي ضْعَب ْلَع ْمُجُّصَحَب َلَبقََو .اهريغ
 0 لوصولا ةلع ىلإ ءاميإ ْأَوُلاَف .ةمعنلاب ررومعاو اذذلت ؛هيلإ اولصو امو

 قَوَو ة تالا "00 هللا باذع نم نيفئاح 3) نقب دم ايندلا 00

 ناك نإو افانتتسا 5 نيدحوم هدبعن ! ا ا ف يأ 0

 © ٌميِحَّرلَأ هدعو يف قداصلا ةدفمملا ل[ اظفل اايلعت حتفلابو «ئعم اليلعت

 نهاك :كل مهلوقل ؛هنع عجرت الو نيكرشملا ريكذت ىلع مد ٌرحَّذَف .ةمحرلا ميظعلا

 (©) نوئجم الَو "ام" ريخ نِهاَكي كيلع هماعنإب يأ َكْيَر ِتَمَعِيِب ّتنأ آَمَق نونحب

 ل .هيلع فوطعم

 يف مهفوخ ىلع ليلد ةلاحلا كلت يف هللا نم مهفوخف ءانمآ نوكي نأ هتوزعو هلهأ ف ناك نم نأشو يأ :خلإ انك انإ
 .مهريغو انلهأب قفرن يأ «قفرلا يهو ةقفشلا نم "نيقفشم" :هلوق نأ لمتحي «نوفئاح امئاد مهف «ىلوألاب اهريغ

 (نيلامكلا ريسفت) .مومسلا حيرلاك ماسملا يف الوحدل ؛امومس تيمس امنإ :رانلا يأ (يواصلا ةيشاح)

 سانلا ريكذت ىلع تبئاف يأ :ركذف (نيلامكلا ريسفت) .اميحر ارب هنوكل ؛هدبعن يأ "هوعدن" :هلوقل يأ :اليلعت

 يأ "نونجم الو نهاكب" :هلوق .لقعلا ةحاحرو ةوبنلاب كيلع هماعنإو كبر ةمحرب يأ "كبر ةمعنب" :هلوق .مهتظعومو
 (كرادملا ريسفت) .كبر ةمعنب اسبلتم انونحم الو انهاك تسل :ريدقتلاو لاخلا عضوم يف وهو ءاومعز امك

 ؛افوذحم ذئنيح باوحلا نوكيو ءاهربجو "ام" مسا نيب طسوتم «هب مسقم هنأ :اهدحأ .هجوأ هيف :كبر ةمعنب

 ىلع بصن عضوم يف ءابلا نأ :يناثلا .نونحب الو نهاكب تنأ ام كبر ةمعنو :ريدقتلاو هيلع روكذملا اذه ةلالدل

 هلاق «ءكبر ةمعنب اسيلتم كنوك لاح انونحم الو انهاك تنأ ام :ريدقتلاو "نونحم وأ هاكب" اهيف لماعلاو «لاحلا

 ذئنيح قلعتتو «ةيببس ءابلا نأ :ثلاثلا .لاحلا هذه قرافي م 3ع هنأل ؛ةمزال لاح يهف اذه ىلعو ءاقبلا وبأ

 هللا ةمعن ببسب نونجلاو ةناهكلا كنع ىفتنا :نيعملاو «ةميركلا ةيآلا دوصقم وه اذهو «ةيفنملا ةلمحلا نومضع

 (لمجلا ةيشاح) .هانغو هللا دمحب رسعم.انأ ام :لوقت امك ؛كيلع



 روطلا ةروس 414 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 هريغك كلهيف رهدلا ثداوح /2) نوُئَمْلَآ َبيَر -هب صبرت ٌرِعاَس وه َنوُلوُقَي لب م

 ربذعف ؛مككاله (ز َنيِصْيُملا تري مُكَعم نإ يكاله أوُصئرت ل .ءارعشلا نم
 :هل موق يأ اذه مهوقع ْمُمَلَحَأ َمُهْرُمأت ْمَأ .راظتنالا :صبرتلاو ءردب موي فيسلاب

 .مهدانعب 2 َنوغاَط ُمَوَق جه لب مَ كلذب مهرمأت ال يأ ؟نونحب رعاش نهاك رحاس

 :اولاق نإف ءارابكتسا 0 هقلتخي مل ؟نآرقلا قلتخا رهَلَوَقَت َنوُلوُقَي ْمَأ

 رو اولا ا .مطوق يف 727 َريِقدَص أوناك نإ َءملَتّم قلتخم ثيدَحي ْأوُنَأَيلَف هقلتحا
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 را ب
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 1 و دو ؟مهسفنأ ,ج ب توقلَكلا مه مآ قلام يأ هَ ريغ

 ماهفتسالل يهف ةزمهلاو ؛"لب"ب ردقت اهلكو ةرم ةرشع سمح تايآلا هذه يف تركذ "مأ" نأ ملعا :نولوقي مأ

 (يواصلا ةيشاح) .ةزمهلاو ”لب"ب عيمجلا يف اهردقي نأ رسفملل بسانملاف كلذ تملع اذإ «يخيبوتلا يراكنإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ريرقتلل يهف "نوغاط موق مه مأ" :هلوق يف الإ اهلك يف ةعطقنم يآلا هذه لئاوأ يف "مأ"
 يف "مأ"ب ماهفتسالاو" :يتأي اميف هلوق قفاويل ؛ةزمهاو "”لب"ب "مأ" ردقي نأ رسفملل بسانملا :خلإ لب مأ

 (يواصلا ةيشاح) .نايغطلا اذه مهنم يغبني ال :ئعملاو "خلإ اهعضاوم
 ريحتلا عماجب ءكشلا وه يذلا بيرلاب رهدلا ثداوح تهبش ثيح «ةيحيرصت ةراعتسا مالكلا ف :رهدلا ثداوح

 (يواصلا ةيشاح) .ددملا عطقتو ددعلا صقنت اهنأل ؛ةينملا نونملا :ليقو ءلك يف ةدحاو ةلاح ىلع ءاقبلا مدعو

 وهو «لوقلا يف ضقانتلا يأ :اذمب (كرادملا ريسفت) .يكاله نوصبرتت امك مككاله صبرتأ يأ :نيصبرتملا نم

 (كرادملا ريسفت) .ىهنلاو مالحألا لهأ نوعدي شيرق تناكو «نونحب :مهلوق عم ءرعاشو نهاك :مهلوق

 «كلذك رحاسلاو رعاشلا نأشو :«يأرو ةنطف اذ نوكي نأ نهاكلا نأش نإف ؛ضقانت اذهو يأ :خإ رحاس

 ماهفتسالا نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ مهرمأت ال يأ (يواصلا ةيشاح) .ةضقانم كلذ دعب هل نونجلا مهتبسنو

 يراكنإلا ماهفتسالل "مأ" نأ ىلإ ةراشإ :هقلتخي مل (يواصلا ةيشاح) .اضيأ خيبوت هيفو ؛يراكنإ "مأ" نم دافتسملا
 .اضيأ خيبوتلل كلذ عمو ةزمحلاب اهريدقت ةطساوب

 :هلوق ليلدب لوقلا اذه يف اوقدص نإف يأ "هقلتحا :اولاق نإف" :هلوقب حراشلا هردق ردقم طرش باوج :خلإ اوتأيلف

 :لاق لب ءاقلطم "اوتأيلف" :لقي مل هنأل ؛هتقيقح ىلع انهه رمألا نأ رهاظلاو :يزارلا لاق «"خلإ نيقداص اوناك نإ"

 بجي طرشلا كلذ دجو اذإ ءطرش ىلع قلعم رمأ وهف ,نومعزي امك هسفن دنع نم هلّوقت هنأ يف "نيقداص اوناك نإ"

 (لمجلا ةيشاح) .(58١:ةرقبلا) هباَهِب ِتأَف قرْشَمْلا نِم سْمّشلاب يتيما نإ :هلوقك ءزيجعتلل رمألاو هب نايتإلا



 روطلا ةروس 46 ظ نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ءدحاولا هللا وه قلاخن نم مهل دب الف «قلخي مودعم الو «قلاخ ريغب قولخم لَقْعُي الو

 ىلع ردقي الو َضَرَأَلآَوِتَحمَسلآ اوُقَلَح ْمَأ ؟هباتكو هلوسرب نونمؤيو هنودحوي ال ملف

 َمهَدنِع مَ .هيبنب اونمآل الإو (2) َنوُكِقوُي ال لَب ؟هنودبعي ال ملف «قلاخلا هللا الإ امهقلح
2 

 وجا حرم ع
 هع

 مه ما اوواش ام. اوؤاش نم اوصخيف ءاصريغو قزرلاو ةوبنلا نم كبَر نيازخ

 ا .رقيبو رطيب :هلثمو «رطيس :ةلعفو ؟نورابخلا نوطلستملا » نورطيصملا

 ةورطسملا هست قو
 لك يبلا ةعزانم مهنكمب ىح «ةكئالملا مالك هيلع كا هيفا ردك ءامسلا لإ قرف

 (2) نيم نئَطلُسِب هيلع عامتسالا يعدم ئأ قنيتتك تايق كلذ اوعدا نإ مهمعزب

 ."نوقلاخلا مه مأ" :هلوقل عجار "قلخي مودعم الو" :هلوقو .”"ءيش ريغ نم اوقلح مأ" :هلوقل عحار :ّلإ لقعي الو

 "قلخي مودعم الو" :هلوق حاضيإو .يتأيس امك «خيبوتلل هنوك عم يراكنإ "مأ"ب دافملا ماهفتسالا نأ ىلإ اذهب راشأو
 .مهسفنأ اودحوأ مهمدع ةلاح يف اونوكي نأ مزل ءالوأ ةمودعم تناك مهسفنأو «مهسفنأل نيقلاخلا مه اوناك ول مهفأ

 يف نوربدتي ال يأ :نونقوي ال لب (لمجلا ةيشاح) .لقعي ال اذهو ءاقلاخ مودعملا نوكيف ؛مدعلا نم اهوحرخأو

 (كرادملا ريسفت) .ضرألاو تاوامسلا قلاخو مهقلاح اوملعيف تايآلا

 هنئازخب دارملاو ءكبر نئازحخ مهدنع سيل :ئعملاو ءكلذك هنأ عم يراكنإ ماهفتسالا نأ نيبي مل :خلإ مهدنع مأ

 (يواصلا ةيشاح) .اهيلإ جاتحي يلا رئاذلا نم ةفلتخم عاونأ عمجل ايهم تيب كولملا ةنازخ نأل اب تهبش «هتارودقم
 .ىلوأ فنصملا هلعف امك ميمعتلابو «قزرلاو رطملا نئازخ :يبلكلا لاقو .ةوبنلا نئازخلا :ةمركع لاق :خلإ ةوبنلا نم

 :"راحبلا عمجم" ف .نورابحلا نوطلستملا :داصلا لدب نيسلاب ريثك نبال ةءارق ينو :نورطيصملا (نيلامكلا ريسفت)
 هلعف" :هلوقو «ةباتكلا :رطسلا نم «هيلع فرشيو هلامعأ بتكيو هلاوحأ بتكيل ؛ءيشلا ىلع طلسملا وه رطيسملا

 ظافلأ ةسمخ الإ لعيفم نزو ىلع تأي مل هنأ ملعاو (نيلامكلا ريسفت) .باودلا ةحلاعم :ةرطيبلاو "رطيب لثم رطيص

 (يواصلا ةيشاح) .رميحم :وهو لبج مسا دحاوو ءرطيصمو رطيبمو رقيبمو نميهم :لعاف مسا ةفص ةعبرأ
 كلهأو دسفأ يأ "رقيب" :هلوقو ."سوماقلا" يف امك «باودلا ملاعي هنأل ؛راطيب هنمو ,باودلا جلاع يأ :رطيب
 لوعفم نأ ىلإ راشأ :حا هيلع يأ .ملسلا ىلع دوعصلا :يقرلا :ىقرم ."سوماقلا" يف امك «ربكتملا يشم ىشمو

 «لختلا ع : وذُخ يف :كتبلَصْأَلَو» :ىلاعت هلوقك «يدحاولا هلاق "ىلع" ئعم. "يف" نأو ,فوذحم "نوعمتسي"

 (لمجلا ةيشاح) .ةيفرظلا نم اهباب ىلع يه لب «كلذل ةجاح 9و :يبلحلا لاق «(١0:هط)



 روطلا ةروس 4.35 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 هَل مَآ : : ىلاعت لاق هللا تانب ةكئالملا نأ مهمعزب معرلا اذه هبشلو «.ةحضاو ةنيب ةجحن

 ام نلع حا . هم مآ .هومعز امع هللا ىلاعت +3 2 )7 نوثبلا مُكَْلَو مكمعزب يأت َنَبْلا

 ٌمهَدنِع مَ .نوملسي الف +2 >: َنوُلَقتُم_كل مرغ مَرْعم نم مُهَف نيدلا نم هب مهتئج

 رمأو ثعبلا يف دق يبلا ةعزانم مهنكمي ىح «كلذب2: َنوُبْتكَي ْمُهَف هملع يأت يقْل

 ”م اوُرَفك َنيِذَلاَم ةودنلا راد يف كوكلهيل ؛كب اَدْيَ َنوُديِرُي ّمُأ مهمعزب ةرخآلا
 ُهَلِإ َمُه مَ .ردبب مهكلهأ مث مهنم هللا هظفحف «نوكلهملا نوبولغملا 2: َنوُديكَمْل

- 

 6 د ب روك هاهي ع لاو ديه 4 هه وح هك أ هلال ره لأ قفل و فو قه | نم هب ت2 َنوُكِرَشُم اَمَع هَل لحي ا

 نإو دساف امهنم الك نأ :نيمعزلا نيب هبشلا هجوو «نيتيآلا نيب ةبسانملا هجو ىلإ كلذب راشأ :معزلا اذه هبشلو

 سيل ام ناسنإلا مزلي نأ مرغملا :خا مرغم (يواصلا ةيشاح) .مهنم هعوقول ؛اقيقحت يناثلاو اضرف لوألا معزلا ناك

 (نيلامكلا ريسفت) .مالسإلا نع كلذ مهعنمت ؛هنع مهأسي يذلا مرغلا كلذ مهلقثأ يأ «هيلع
 مهف" :هلوقو .مهنع باغ ام ملع مهدنع له يأ .هلصأ نم لوصحلا يفن نعم, يراكنإ ماهفتسا :بيغلا مهدنع مأ
 مهدنع"ب وأ ,"نوبتكي مهف" :هلوقب قلعتم "مهمعزب" :هلوقو ءمهنع باغ ام يأ «بيغلا يأ "كلذ نوبتكي

 مهل بسني ثيحب ةضراعملاو ةرباكملا نم ةلاح ىلع مهنكل «لعفلاب مهنم عقي مل ذإ ؛يضرف معزلا اذهو «"بيغلا

 مهدنعأ يأ ؛"نونملا بير هب صبرتن" :مهوقل باوج وه :ةداتق لاق "بيغلا مهدنع مأ" :اضيأ هلوق .معزلا اذه

 ؛هيلع اوفقو ام دعب كلذ نوبتكي مهف ؛مهلبق تومي لوسرلا نأ اوملع ّىح ظوفحملا حوللا يف بتك يذلا بيغلا

 "اديك نوديري مأ" :هلوق لاصتا هجو نوكي لوألا ىلعف «"بذعن مل انثعب ولو ثعبن ال انإ" :مهلوقل در وه 0

 نأ كلذ عم نوديريو «ةدسافلا ةلاقملا هذمب نوفتكي ال مههإ لب :يناثلا ىلع ئعملاو هل رخآ اباوج نوكي نأ

 نوكي نأ نع هللا ىلاعتف ؛مهديك ررض مهيلع دوعي نأ نع مهظفحتو مهرصنت ةهآ مهل نأ اومعز نإف «كب 00
 (لمجلا ةيشاح) .هدارأ ام عفديو همواقي كيرش هل

 يف ماللاو فلألاو ,رمكك سابع نبا هلاق امك بئاغلا نيعمي بيغلاف «تابيغملا هيف تبثملا ظوفحملا حوللا يأ :هملع يأ

 لك ال «ةقيقحلا نايب ديرت ءمحللا رتشا :لوقت امك بيغلا عون دارملا لب ءسنجلا فيرعتل الو دهعلل ال "بيغلا"

 لحأل هيف نوعمتجي «بالك نب يصق اهانب راد وهو «سلجملا يأ :ةودنلا راد يف (لمجلا ةيشاح) .ابيغم محل

 ةروسلا نإف ؛بيغلاب رابخإلا نم هنأ رهاظلاو (نيلامكلا ريسفت) .ةبوتلا ةروس يف مهتروشم ةصق رم دقو «ةروشملا

 (يواضيبلا ةيشاحلا يف هلثمو يحركلا ريسفت) .ةرجهلا ةليل هعوقو ناك ديكلا كلذو «ةيكم



 روطلا ةروس' 47 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ٍءاَمَسلا َنِّم اضعب اَفَسَك اَوَرَي نإَو .خيبوتلاو حيبقتلل ؛اهعضاوم يف "مأ"ب ماهفتسالاو

 أوُلوقَي مهل ابيذعت يأ َِمَّسلا َّنِم ًافَسِك اَنْيَلَع طِقْسَافط :اولاق امك «مهيلع اًطِقاَس
 0140 :ءارغشلا)

 ُمُهَمْوَي أوَقلُي َْمَح َمهْرَّدَف .اونمؤي الو هب يوترن «بكارتم مز موُكَرَم ُباَحَس اذه
 يرلا :ءاوترالا

 اَميَس مهديك ْمَِبَع 'مهموي" نم لدب ىعُي ال َمْوَي .نوتوعب 9 َنوُقَعَصُي هيف ىِذَل

 باَذَع مهرفكب اوُمَلَظ َنيِذَلِل َّنِإَو .ةرخآلا يف باذعلا نم نوعنمي م َنوُرَصنُي مه لَو

 "لب"ب اهريدقت امأو «ماهفتسا كانه نوكي ىح اهدحو ةزمهلاب وأ «ةزمهلاو "لب" ب ةردقملا يأ :"مأ"ب ماهفتسالاو

 اهلك عضاوملا يف اهنأ :همالك لصحمو .رشع ةسمح يه يلا يأ "اهعضاوم يف" :هلوقو «ماهفتسا هيف سيلف اهدحو
 نأ "رعاش نولوقي مأ" :هلوق يف قبس اميف هل ىلوألا نأ تفرع اذه تفرع اذإ «ةزمهلاب اهريدقت ةطساوب ماهفتسالل

 هركذ ام يقانيف ؛ماهفتسالا ديفت ال يهو ءاهدحو "لب"ب اهردق هنأ ىلع اهدحو ةزمه لاب وأ «ةزمهلاو "لب"ب اهردقي

 ضعب ْف حرص هنأل ؛راكنإلاو عيرقتلاو خيبوتلل لوقي نأ هيلع ناكو ."خلإ اهعضاوم يف "مأ" ب ماهفتسالاو" :هلوقب انه
 .مهرمأت ال يأ 000 مهرمأت مأ" :يف هلوقك يفنلاب عضاوملا

 قلاخ ريغب قولخم لقعي الو «نوقلاخلا مه مأ ءيش ريغ نم اوقلح مأ" :يف هلوقك رخأ عضاوم يف يفنلا ىلإ راشأو
 "هللا الإ امهقلخ ىلع ردقي الو «ضرألاو تاوامسلا اوقلخ مأ" :يف هلوقكو «يفنلا ىلع ئعملا نأ ىلإ راشأف «"خلإ

 خيبوتلا هنم دوصقملا ماهفتسالل ةديفم اهلك عضاوملا يف اهنأ :لصاحلاف «يفنملا ىلع ئيعملا نأ ىلإ اضيأ هب راشأف

 امك ءاذك نوكي نأ نسحي الو يغبني ال يأ ,ناسحتسالاو ءاغبنالا يفن نيعم. وأ لوصحلا يفن نيعم.امإ «راكنإلاو

 سيلف «لعفلاب مهنم ردص دق ناك نإو «قيلي الو لوقلا اذه مهنم يغبني ال يأ "رعاش نولوقي مأ" :هلوق يف

 (لمجلا ةيشاح) .لمأت «هتقايلو هئاغبنال لب .هعوقوو هلوصحل اهجوتم راكنإلا
 لدتسي نأ رسفملل ىلوألا ناكف «ءارعشلا ةروس ف ركذ امك «بيعش موق يف تدرو امنإ ةيآلا هذه :خإ طقسأف
 .(97 :ءارسإلا) كًافَسك اَنْيَلَع َتْمَعَر اَمَك َءاَمَّسلا طِقْسُت ْوَأإه :هلوق وهو ءءارسإلا ةروس يف شيرق يف لزن ام
 نوعحري ال مهأ نيب نيبتو «دحلا اذه ىلإ دانعلا يف اوغلب اذإ :نعملاو ءردقم طرش باوج :مهرذف (يواصلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .مهل تفتلت الو مهعدف رفكلا نع

 :لاق ان سابع نبا نع ةداتق نع ريرح نبالو .يوغبلا هركذ ءامّذ سابع نبا نع يور اذك :خلإ لتقلابو
  (نيلامكلا ريسفت) .هلثم بزاع نب ءاربلا نع وه ىورو «ةيآلا الت مث ,نآرقلا يف ربقلا باذع



 مجدلا ةروس 41م نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 َكَبَر ركخل ٌريِصآَو .ممب لزني باذعلا نأ ) َنوُمَعَي ال مهرتكأ ّنكدلَو ردب موي 2مم رسل كح : 1 را ل ف يتلا يل نو ل ١8 سار
 سس رق -

 اسبلتم حَبَسَو كظفحنو كارن ءانم ىأرمب 0 كردص قيضي الو 0

 .كسلجم نم وأ كمانم نم () ٌموقت َنيِح هذدمحو هللا ناحبس :لق يأ َكَبَر دبع

 رو ربا

 هحبس اهورغ بقع يأ «ردصم جرا موجنلا رببدإَو اضيأ ةقيقح ُهَحَبَسَف ليل َنِمَو

 .حبصلا :ليقو ءرجفلا ةنس :يناثلا يفو «نيءاشعلا :لوألا يف ّلَّص وأ ءاضيأ
 حبصلا ةالص ةضيرف

 ةيآ نوتسو ناتنث ةيكم مجنلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةيادملا قيرط نع ا ديخ لحام معاك باغ () ىوه اذإ ايرفلا مَجَتلآَو
 مسقلا باوج اذه
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 يفو (بيطخلا ريسفت) .ةمظعلا نون ةبسانل ؛ردصملا وه دحاو هلولدم نأ عم نيعألا ظفل عمج امنإ :اننيعأب

 باهذ اميورغب دارملا :"ايورغ بقع يأ" .ظفحلا بابسأ ةرثكب ةغلابملاو ءريمضلا عمل نيعلا عمجو :"يواضيبلا"

 (بيطخلا ريسفت) .ءامسلا يف ةيقاب تناك نإو هيلع حبصلا ءوض ةبلغب اهئوض
 ظفحلا ديزم هنم مزليف ءابرقو املع هب ةطاحإلاو ءيشلا راصبإ وهو ءاهمزال ديرأو نيعألا تقلطأف يأ :انم ىأرمب

 ىلع َمَنصُيِلَو :هلوق يف هط ةروس يف ركذ ام فالخب ؛ةمظعلا نون ةبسانمل ؛عمجلاب انه ربعو «دارملا وه يذلا يئرملل

 (نيلامكلا ريسفت) .هلبق ام يفك حيبستلا ةقيقح هب دارملا نأ عي :ةقيقح (يواصلا ةيشاح) .(79:هط) «يِنْيَع

 "موقت نيح كبر دمحب حبسو" امأو "موجنلا رابدإو هحبسف ليللا نمو" :هلوقل عحار اذهف «ليللا يأ :لوألا يف
 (لمجلا ةيشاح) ."هحبسف ليللا نمو" :هلوق يف امه امنإ ناهجولاو «ريغ ال هللا ناحبس لوق هب دارملاف
 ءاهلك ءامسلا موجب يه :هنعو ,دهاجو ف5 سابع نبا نع كلذ يورو ءاهيلع بلغ مجنلا ظفل نإف :ايرثلا

 ىلع هطوقس هيوهو هل قاس ال يذلا تبنلا وه مجنلا :شفخألا نعو «هلوزن :هيوهو «نآرقلا موج :هنعو
 لعف هنأ ىلإ رمألا عجريف ؛ةفلاخملا هانعم لالضلا نأ ىلإ هب راشأ :ةيادهلا قيرط نع (نيلامكلا ريسفت) .ضرألا

 ؛يغلاو لالضلا رياغت ىلإ هب راشأ "خلإ يغلا سبال ام" :هلوق :"يحركلا" يفو .بكرملا لهجلا وه يغلاو ءيصاعملا

 .هلعف يف ىوغ الو «هلوق يف لض ام ىعملا وأ ءامهداحتا معز نم ىلع ادر



 مجدلا ةروس 4 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ام نإ هسفن ىوه 2 ئَوَهلا نع هب مكيتأي امب ٌقِطنَي اَمَو لدساف دا

 وأ ةدشو ةوق قّرِم وذ - ئوفلا ديخ كلم هايإ ءُهَمْلَع هيلإ 2 ىحوي ىَحَو لإ وه

 نسعشلا قفأ < 2+ كغألا قف هأَلاِب َوِهَو رقتسا © ئَوَتَسآَف ةتلع ليربج يأ نسح رظنم

 50 دار نار د ىلا ازا هايم حطوا هرم ىلع طم

 (نيلامكلا ريسفت) .داقتعالا لاثم يف مامتهالل ؛ماعلا ىلع صاخلا فطع نم "لض ام" ىلع هفطعف :خ! لهج وهو

 ردصي ام يأ ءمهضعب رسف امم نسحأ اذه [(نيلامكلا ريسفت) .اقلطم نيدلا رمأ وأ نآرقلا نم] :هب مكيتأي امب
 ردص ام اضيأ ةيوبنلا ثيداحألا نإف ؛نسحب سيل دييقتلا اذهو «نآرقلاب هلو هقطن ديق نيعي «نآرقلا نم هقطن
 ؛يلح يحو نآرقلاف «يفخو يلح :نيمسق ىلع يحولا نأل ؛يحولا نم لب ىوملا نع د5 هنم اهقطن
 صيصختف «يحوب قلطملا قطن رصحمنا نعي اقلطم ىلاعت هللا مالك نم تبثي لب «يفخ يحو ةيوبنلا ثيداحألاو

 .يدنسو يدم نع نه الكوب «ليلدلاب الإ زوحي ال ةيآلا

 نسم هب جتحا :ىحوي يحو (نيلامكلا ريسفت) .ءابلا يعم. "نع" :ليقو «ىوهملا نع ارداص اقطن يأ :ىوهلا نع
 هداهتجا ناك دهتجي نأ هيلإ يحوأ اذإف همومع ملس ولو «نآرقلا هب دارملا نأب بيحأو دن يبلل داهتجالا ىري ال
 وهف كبلق يف هتيقلأ ام لكو ءيمكح وهف اذك تننظ م :هيبنل هللا لوقي نأ ةلزنمب هنأل ؛ايحو هب تبث ام

 (نيلامكلا ريسفت) .لمأتف «هفالخ ررقملاو ءأطخلا هداهتحا يف زوجي الف كلذك ناك اذإ هنأ هيفو ءاولاق اذك «يدارم

 هسفن هللا نم فصو وهو هللا هملع يأ "ىوقلا ديدش هملع" :هتعامجو هني يرصبلا نسحلا لاق خا همّلع

 "ىلعألا قفألاب وه"و ني دمحم يأ "ىوتساف" ءاياضقلاو رومألا ماكحإ وذ يأ "ةرم وذ" «ةوقلاو ةردقلا لامكب
 نيققحملا دنعو ؛ةيهولألا بانج يف ابرقم راص يأ ةيدحألا ةرضح ىلإ يبنلا برقتف "اند" مث «تاوامسلا قوف يأ

 بيطملا حورلا ماقم "نيسوق باق ناكف" .اهرهظم وه بلقلا ةلزنمب ناك "ىلدت"و .ةسدقملا هسفن ىلإ ةراشإ "اند"

 ماقم يف هرسو «ةبرقلا ماقم ف هحورو «ةبحلا يف هبلقو «ةمدخلا ماقم يف هسفن تناكو «رونملا هرس ةلزنمب "ندأ"و
 ح يبر يبرق ءامسلا ىلإ يب يرسأ امل :ةياور يف لاق هنأ تقع هيلإ دوعي "اند" ريمض نأ ىلع لديو .ةدهاشملا

 .ىندأ وأ نيسوق باقك هنيبو يب نأك

 :هلوقو «هتدح يأ هتدشو لقعلا يف ةوق يأ "ةدشو ةوق" :حراشلا لوق ئعمف ؛ءلقع ماكحتسا بحاص نعي :ةرم وذ

 ةيقيقحلا هسفن ةروص ىلع ماقتساف يأ :ىوتساف ."كرادملا" يف امك ءام#ه سابع نبا نع يورم وهو "نسح رظنم وأ"
 بحأ دي هللا لوسر نأ كلذو «ةيحد ةروص يف لزني ناكو «يحولاب طبه املك امي لثمتي ناك ىلا ةروصلا نود

 نم دحأ هآر ام :ليقو «قفألا المف ءسمشلا قفأ وهو ىلعألا قفألا يف هل ىوتساف ءاهيلع لبح يلا هتروص يف هاري
 (كرادملا ريسفت) .ءامسلا يف ةرمو «ضرألا يف ةرم :نيترم اكتْلَع دمحم ىوس ةيقيقحلا هتروص يف ءايبنألا
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 هتروص ىلع هسفن هيري نأ هلأس دق ناكو «هيلع ايشغم رخف برغملا ىلإ قفألا دس دق
 "هأآر" يف ريمضلا نم لاح

 يف اكتلع ليربح لزنف ءارحب هدعاوف ءاهيلع قلحخ ىلا

 قافأ يح كلذ نم 2 مج قدأَوَأ نْيَسَوَف ردق باق هنم َناكف برقلا يف داز و َْدَتَ

 ركذي مو دنع يبلا ىلإ ليربج ١ م ليربح ءهِدَبَع ْلإ ىلاعت 7 حواف عوز: نكسو

 2: َْأَر ام يبنلا داؤف ُداَوُفَلا ركنأ ءديدشتلاو فيفختلاب برك ام هنأشل اميخفت ؛ىحوملا
 رثكألل لاذلا فيفختب

 ) رت ام لع هنويلغتو هنولداحب ُوَُمتقأ لير ةروص نم هرصي بارع 2

 "0 ل - . ١

 هنم برق اند مث نييمدالا ةروص
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 ع نع قب قبن ةرجش يهو «تاومسلا يف هب يرسأ امل 2: 2 ئَهَتْل ةَرَدِس َدِنِع
 0 رسكو ن

 121711 و َىَوَألأ َنَج اَهَدنِع ٠ .مهريغو 2200 اهزواجتي ال

 هلأسف «ءايبنألا ىلإ أي امك نييمدآلا ةروص يف ٌددي يبلا ينأي ناك ليربح نأ كلذو ,"ىوتساف" :هلوقل ليلعت :هلأس دق
 ءايبنألا نم دحأ هري لو ءءامسلاب ةرمو ضرألاب ةرم :نيترم هسفن هارأف ءاهيلع هللا هلعج ىلا هسفن هيري نأ دي يبلا

 تيلد نم «لوزنلا ئيعمب لصألا يف يلدتلا :برقلا يف داز (يواصلا ةيشاح) و انيبن الإ اهيلع قلحخ يلا هتروص ىلع
 لوزنلا نإف ؛ازاحم برقلا ةدايز انهه يلدتلاب دارملا نأب هعفد ىلإ رسفملا راشأ لوزنلا دعب برقلا ناك املو .ريبلا ىلإ ولدلا

 (نيلانكلا ينسف نتدلا بنس لدقانأل قذف لد ث هده يح انو لقت ةالكلا قلقون: «نيوقلا ببن

 .بولقم هنإ :ليقو «عارزلاك سوقلاب ردقي هنإف ؛ردقملا هب دارملاو .هضبقمو رتولا نيب ام نيسوقلا باق :خلإ باق
 نيسوق اوجرحخأ اوفلاحت اذإ ,هلعفت ةيلهاجلا يف برعلا تناك ام ىلإ ةراشإ اذه نإف ؛هيلإ ةجاح الو ءسوق يباق يأ

 اعم امهناعزني مث ءدحاو باق اذ امهفأك ىح ءرخآلل اقصالم باقلا نوكيف «ىرخألاب امهادحإ نوقصليو

 نكمي ال .هطخس هطخسو رخآلا ىضر امهدحأ ىضر نأ ىلإ ةراشإ كلذ نوكيف ءادحاو امهس اممي نايمريو
 ةنحلا نأ هللا ىحوأ :ليقو :خلإ اميخفت (نيلامكلا ريسفت) .نيرسفملا ةماع هاضتراو دهاحم نع لقن اذك «هفالخ

 .كتمأ اهلخدي نح ممألا ىلعو ءاهلخدت ىح ءايبنألا ىلع مرحم
 يذلا هئاقل نم هآر اميف هباق قدص يأ ءهرصب ىأر امك سيل داؤفلا ىأر ام نأ ناظلا نظي ال ىح يأ :خلإ بذك ام
 (نايبلا حور) .هدوجو تارذو هتارعش عيمجب انطاب هرهاظو ءارهاظ كانه هبيبح نطاب ناك ذإ ؛رهاظلاب هرصب هآر
 .اةتلع ليربجلا هنم دارملا نإ :اولاقف نورسفملا امأو «نيفراعلا لوق اذه



 مجنلا ةروس 4 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ا اَم ةَرَدَسلَآ ىَتْعَي نيح ْذِإ .نيقتملا وأ ءادهشلا حاورأ وأ ةكئالملا اهيلإ يوأت

 ل هج وكمان لك ينل نم تلا عاام "هآر“ل ةلومعم "إو «هروغو روط نم
 ِهَبَر ِتياَء نِم اهيف أر ٌدَقَل .ةليللا كلت هزواج الو ءهل دوصقملا هيئرم نع هرصب لام ام

 قفأ دس ءارضح افرفر توكلملا بئاجع نم ىأرف ءاهضعب يأ ماظعلا يأ ( 2

 ءرويطلا نم :يدسلا لاقو «لابرغلا لاثمأ ةكئالملا اهاشغي :لتاقم نعو ءبهذ نم شارف :ليق :خلإ ريط نم

 هيلع هرصب نيعب تناك هللا ةيؤر نأ ىلع لدتسا :خلإ غاز ام (نيلامكلا ريسفت) .ةزعلا بر رون :نسحلا نعو
 ةيبلق ةيؤرلا تناك ولو «ةظقي كلذ نأ يضتقي غيزلا مدعب رصبلا فصو نأل ؛"خلإ رصبلا غازام" :هلوقل ؛ةظقي

 انهه يهو «ةنيرقلا نم دب الف «هبلق رصب رصبلاب دارملا نوكي نأ زوحي هنأب لوقلا امأو ءهبلق غاز ام :لاقل

 (نايبلا حور) .ةمودعم
 ةثنؤملا فصوب هفصوو ؛ "تايآ"ل ةفص "ىربكلا"و «' ار اخل لوعفم وهو ضيعبتلل "نم" نأ رسفملا دافأ :ىربكلا

 مدعل ؛ليضفتلا ىلع ئععملا سيل هنأ ىلإ ةراشإ ؛ماظعلاب "ىربكلا" رسفو .ةلصافلل ةاعارم هنسحو هزاوحل ؛ةدحاولا

 (يواصلا ةيشاح) .بهذم لك اهيف عماسلا بهذيف ءاهيف كيكشتلاب لوقم مظعلا فصوو «تايآلا كلت رصح
 5 هللا لوسر نأ يور .طاطسفلا يلاعأ نمو بايثلا يلاغ نم ةرسألا ىلع ىلدت ام لصألا يف وه :ليق :لإ افرفر

 ناح امل مث ,هبر يدي نيب هب فقو بح شرعلا ىلإ هب راطو «ليئربح نم هلوانتف «فرفرلا هءاج ىهتنملا ةردس غلب ام
 ديمحتلاب هتوص عفريو يكبي ليربجو -مهيلع هللا تاولص- ليئربج ىلإ هادأ يح هب راطف «هلوانت فارصنالا

 اهبكري ةباد قاربلا نأ امك «برقلاو وندلا لحم يف رومألا صاوخ هل «ىلاعت هللا يدي نيب مدخلا نم مداح فرفرلاف

 (يواصلا ةيشاحإ) .ضرألا يف كلذب ةصوصخم ءايبنألا
 وه :ليقو «بايثلا يلاغ نم ةرسألا ىلع ىرت ام وه :ليق ؛"ةفرفر" هدحاو «عمج مسا وأ ءسنج مسا امإ فرفرلاو

 لوصفو طسبلا فارطأل :ليقو «فرفر قرامنلا :ليقو «قرامنلا :ليقو «دئاسولا :ليقو ءطسبلا نم برض
 هاور ام كلذ ىلع لدي «ءفرفر نم لدب :ليئربجو (نمحرلا ةروس نم دوعسلا يبأ ريسفت) .فرافر طاطسفلا

 (نيلامكلا ريسفت) .حانج ةثام تس هل «هتروص يف ليربج ىأر :ةيآلا يف لاق هللا دبع نع ءورذ يبأ نع ملسم
 ةلادلا ةعطاقلا نيهاربلا كلت نايب دعب ناثوألا مهتدابع ىلع نيكرشملا خيبوت هب دصق يراكنإ ماهفتسا : متيأر فأ

 لالج بناج يف ريقح «هماقم مظعو هتبترم تلج نإو ىلاعت هاوس ام نأو «ةمظعلاو ةيهولألاب ىلاعت هدارفنا ىلع

 (يواصلا ةيشاح) .لحو زع هللا



 «ةراجح نم مانصأ يهو "ةثلاثلا"ل مذ ةفص 2: ّئَرْخألا اهلبق نيل ََئلاَكلأ ةوََمَو

 لوألا "متيأرأ" لوعفمو .هللا دنع مهل عفشت اهنأ نومعزيو اهفودبعي نوكرشملا ناك

 ىلع ةردق مانصألا هذه لأ ينوربخأ :ئعملاو ,فوذحم ياثلاو هيلع فطع امو "تالا"

 اضيأ اومعز املو ؟هركذ مدقت ام ىلع رداقلا لجو زع هللا نود اهفودبعتف ءام ءيش
 2 ذل كولا ُمُكَل :لزن تانبلا مهتهارك عم هللا تائب ةكئالملا نأ

 ا او هيلع ناعكو د علع ذب: هزيق هراصا نيج .ةرئاح ١ 9 ئَريِض ٌةَمَسِق ر
 دبعت امانصأ ركوآَباََو أ امي متيمس يأ آَهوُمُتِيَمَس ءاَمَسَأ هّلِإ تاروكذملا
 اتدابع يف َنوُعِبَكَي ام نإ ناهربو ةجح نّطَلُس نِم اهتدابعب يأ اي ُهّلأ

 دص

 «ةبعكلا فوج يف ناك منص مسا :خلإ تاللا (نيلامكلا ريسفت) .رادقملا ةعيضولا «ةبترلا ف ةرخأتملا يأ :ىرخألا

 املف ءرجح دنع سلجي ناكو «جاحلا همعطيو «قيوسلا تلي ناك لحجر مسا :ليقو .فئاطلاب فيقثل ناك :ليقو

 ماهفتسا «ةيماهفتسا ةلمج وهو :فوذحم ئباثلاو (يواصلا ةيشاح) .هللا نود نم دبعو ءهمحاب رجحلا يمس تام

 (لمجلا ةيشاح) .ءيش ىلع ةرداق اهومتيأرفأ :نعملاو "خلإ مانصألا هذهلأ" :هلوقب اهركذ يراكنإ

 لاق ؟هللا تانب مانصألا هذه ىوربحأ يأ هدعب ام هيلع لد ام "تيأرأ"ل يناثلا لوعفملا ريدقت ف روهشملا :خلإ ام ىلع

 تبثي مل املو ؛معزلا كلذل در آلا مالكلاو «هللا تانب ةكئالملاو «مانصألا ةكئالملا :لوقت ةكم يكرشم نإ :يبيطلا

 قوسم تالا مالكلاف كلذ ىلعو ؟ءيش ىلع ةردق اه مانصألا هذه ينوربخأ يأ ءرخآ الوعفم ردق فنصملا دنع كلذ

 ةموهفملا ةمسقلا ىلإ ةراشإ :كلت (نيلامكلا ريسفت) ."اومعز املو" :رسفملا لاق كلذلو لطابلا رخآلا مهمعز عفدل

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .مكل نينبلاو هل تانبلا متلعج اذإ يأ "اذإ" :هلوقو «ةيماهفتسالا ةلمحلا نم

 لثم ضوب وهو «ضيب :ليق امك «ءايلل داضلا ترسكف «توعنلا يف ىلعف ال ذإ ؛ىلعف :ىزيضو :خلإ ىزيض
 :لاقي ام كلذب عفد :امب متيمس يأ (كرادملا ريسفت) .هّراض لثم هزأض نم ءيكم ةزمهلاب ىزئضو .دوسو رمح

 «لاصيإلاو فذحلا باب نم مالكلا نأب باحأف ؟"اهومتيمس" :لاق فيكف ءا ىمسي امنإو ىمست ال ءامسألا نإ
 ىلع فطع هنأ ىلع لحما بوصنم :ىوق امو (يواصلا ةيشاح) ."امانصأ" :هلوقب هردق فوذحم لوألا لوعفملاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيردصم وأ ةلوصوم هيف "ام"و «نظلا
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 ىلع 2 ََدْهَأ مر نم مُهَءاَج َدَقَلَو هللا دنع مهل عفشت اهنأ نم ناطيشلا محل نيز امن
 لكل يأ نسشِإْلِ م .هيلع مه امع اوعحري ملف ؛عطاقلا ناهربلاب 2 يبلا ناسل

 ةرخالا ِهّلَِ كلذك رمألا سيل ءمهل عفشت مانصألا نأ نم (2: مت ام مهنم ناسنإ

 نم ريثك يأ ِقثلَلُم نم رك ىلاعت هديري ام الإ امهيف عقي الف ؛ايندلا يأ 2 لوألاو

 َنَذَأَي نأ ٍدْعَب ْنِم لإ اًميَس ْمِيَعْفَس ىعُت ال هللا دنع مهمركأ امو ٍتَوَمّسلآ ىف ةكئالملا

 رمل ا رحم الو :هلوقل ؛هنع 2+ َْضَرَيَو هدابع نم هاب نمل اهيف محل

 الإ هد ل ل يل اد ول كال شو الانا دلحل «يضتزا
 5 م.:ءايبنالا) ؛

 ل ةرجالاب نوم وب ل نيِذلا نإ #« هنذإي
 1 (' هه :ةرقبلا)

 ءراهقلا دحاولا هلل الإ حلصت ال ةدابعلا نأو «ةحلآاب تسيل مانصألا نأ لسرملا يبنلاو لزنملا باتكلاب نايبلا يأ :ىدهلا

 .مهلاح حبقلا ةدايزو نظلا عابتا نالطبل ديكأت اهيفف ناك ام ايأو «"نوعبتي" لعاف نم لاح وأ ضارتعا ةلمجلاو

 ناسنإلل سيل :نعملاو «يراكنإ ماهفتسالاو «ةزمهلاو "لب"ب رسفت ةعطقنم "مأ" :خلإ ناسنإلل مأ (لمجلا ةيشاح)

 اهليذب رحت ةيآلا هذهو ءرفاكلا ناسنإلاب دارم اف .عرشلا دودح نع جرو هاوه عبتت ثيح هدضب لماعي لب ئمتي ام
 (يواصلا ةيشاح) .ئمتي ام هل سيلف «هبلطت ام يف هسفن عبتيو «ينافلل ابلط ؛هللا ريغب ئجتلي نم ىلع

 .ةهلآلا ةعافش يفن دارملاو «هانمتي ام لك هل سيل يأ راكنإلل ةزمهلاو "لب" نيعم ةعطقنم "مأ" نأ ىلإ ريشي :خلإ سيل

 كرتو هاده عبتا نمل الإ اهيف ام يطعي ال ىلاعت هنأ :نيعملاو «هلبق امل ليلدلاك] :ىلوألاو ةرخآلا هللف (نيلامكلا ريسفت)

 ءالصأ دحأل اهيف ينامألا عيمج يطعي ال وهف يأ "ىلوألاو" :هلوق [(يواصلا ةيشاح) .ةرآلاو ايندلل كلام هنأل ؛هاوه

 (لمجلا ةيشاح) .امهنم ءيش يف هيلع مكحتي نأ دحأل سيلو «ديري نمل ءاشي ام اهنم يطعي هنكلو «دهاشم وه امك
 ظ (لمجلا ةيشاح) .ائيش مهتعافش يغت ال كلذ عمو ؛مهفيرشت ةدايز ىلع ةلالدلل ءيج ةيبيجعت ةلمج ع مهمركأ امو

 (نيلامكلا ريسفت) .عفشي نأ ةكئالملا نم ءاشي نمل :ليقو ءهل عفشي نأ سانلا نم يأ :هدابع نم
 ءالؤه :نولوقي ما ف ةرخآلاب نينمؤم ريغ مهنإ :لاقي فيك :تلق نإ .برعلا وكرشم مهو يأ :خلإ نيذلا نإ

 ريب يت كالا :ظأ اًمْوا :مهنع ةياكح ىلاعت هلوق ليلدب ةرخآلاب نيمزاح ريغ مهنأب حا دبا ع ايا

 اضيأ بيحأو «لامتحالا ليبس ىلع ءاعفش مهوذختا امنإو «(ه ٠ :تلصف) هه ىتسحلل ُهدْنِع يل نإ عر م تعجر

 (يواصلا ةيشاح) .لسرلا هتنيب يذلا هحولا ىلع ةرخآلاب نونمؤي ال مهنأب
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 لوقلا اذهب هب مه اَمَو هللا تانب مه :اولاق ثيح :إ سأل ةَيِمَسَن ةَكِتلل َنوُمَسيل

 [و اعيش قلك َنِم ىنعُي ال نطل َّنِإَو هوليخت يذلا ّنّطلآ الإ هيف 5 ام نإ 57

 نآرقلا يأ اًِرْكِذ نَع َوَت نم نَع َضِرَعْأَف ملعلا هيف بولطملا اميف ملعلا نع يأ
 مُهْعَلَبَم ايندلا بلط يأ َكِلَذ داهجلاب رمألا لبق اذهو 2 اَينَّدلآ ةوّيَحْلآ الإ دري ْمَلَو
 نَع َّلَص نَمِب ُهَلْعَأَوَه َكّبَرَنِإ ةرخآلا ىلع ايندلا اورثآ نأ مهملع ةياهف يأ ملعْلآ ني

 اَمَو ِتَوَمَّسلآ ىف ام ِهَّنَِو امهيزاجيف اممهب ملاع يأ 72: ىَدَتْهَأ نم ُمَلْعُأَوهَو ا

 نم يدهيو ءاشي نم َّلِضُي ؛يدتهملاو لاضلا هنمو ؛كلذل كلام وه يأ ضرألا ىف

 ديحوتلاب أوُنَسَحُأ َنيِذَّلآ ىرجتو هريغو كرشلا نم اوُليَع امي أوُعَسَأ َنيِذل ىزجَيِل ءاشي

 5” :هلوقب نينسحملا نيبو «ةنجلا يأ/2: ىَسْكَلآِب تاعاطلا نم هريغو

 ةيمستب ةكئالملا نومسي يأ "ىثنألا ةيمست" :هلوقو «ةيتنبلا وهو «ثانإلا فصوب مهنوفصي يأ :خلإ نومسيل
 تدجس :لاقي نأ مهدنع حصو «ثينأتلا ءات ةكئالملا يف اوأر مهنأ كلذو «هللا تانب مه :اولاق ثيح «ثانإلا

 ءاملع هتيمست ف :خلإ ملعلا نع (لمجلا ةيشاح) .ثانإلا ةيمست مهومسف «هللا تائب ةكئالملا :اولاقف «ةكئالملا

 (لمجلا ةيشاحو بيطخلا ريسفت) .ممهي مكه
 ءاعدلا يفو :خل ةياف يأ (نيلامكلا ريسفت) .تايلمعلاو عورفلا يف ةربعلا امنإو .دئاقعلاو لوصألا نم :ملعلا هيف
 :هلوقو «ءايندلاب مهتمه روصقل ررقم ضارتعا ةلمجلاو ."انملع غلبم الو ءانمه ربكأ ايندلا لعحت ال مهللا" :روثأملا

 امل ةلع "يزجيل" :هلوق نأ ىلإ ريشي :خلإ كلام وه يأ (نيلامكلا ريسفت) .ضارعإلاب رمألا ليلعت "خلإ كبر نإ"
 امل :ليقو «هتياده ءاشي نم يدهيو ءهلالضإ ءاشي نم لضي هنأ نم "ضرألاو تاوامسلا يف ام هللو" :هلوق هنمضتي

 امب ملعلا ةجيتن نإف ؛"لض نمل ملعأ وه" :هلوقل ةلع وه :ليقو ءاذكل هاوسو ملاعلا قلخ هنأ نم وه هنمضتي

 (نيلامكلا ريسفت) .اهؤازج
 هذه ىوسو ىلاعلا قلخ افنإ لجو زع هللا نأ :نيعملاو ءئسحلا لامعألا ببسب وأ «ةنحلا يأ ئئسحلا ةبوثملاب :ىيسحلاب

 (كرادملا ريسفت) .ءادعألا رهقو ءايلوألا رصنل لهأ كلملا ذإ ؛مهنم ءيسملاو نيفلكملا نم نسحملا يزجيل ؛توكلملا

 .حدمأ وأ نيعأ :ريدقتب وأ "اونسحأ نيذلا" تعن هن 0 :هلوقب نينسحملا نيبو



 مجنلا ةروس 12ه نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ةلبقلاو ةرظنلاك بونذلا راغص وه عقلا لإ شِح اوَقْلاَو مثلآ ريتك َنوُبِنَبجح َنيَِّل

 َكَبَر نإ رئابكلا بانتجاب رفغت ممللا نكل ئعملاو ,عطقنم ءانثتسا وهف «ةسمللاو

 انجح انمايص انتالص :لوقي ناك نميف لزنو «ةبوتلا لوبقيو كلذب ةَرِفْعَمْلأ عسا

 ٌرّثَأ َذِإَو بارتلا نم مدآ مكابأ قلخ يأٍض رَألا م ران لزم أ
 مكتافصو مكلاوحأب

 5 ءاهوحدمت ال ُكَسْشَأ اوكي ا ا نر و بح حاتب

 :هلوقو «دحلا بجوأ ام :ليقو .هصوصخب هيلع ديعولا بتر ام وهو «بونذلا نم هباقع ربكي ام يأ 3 رئابك

 .رئابكلا بانتحاب روفغم هنإف ءرغصو لق ام الإ يأ "ممللا الإ" :هلوقو ءاصوصتخ رئابكلا نم شحف ام يأ "شحاوفلاو"

 ملأو «هيف هثبل لق :ناكملاب ملأو «نونحلا نم سملا وهو ؛هنم رغصو لق ام ممللا لصأو :"نيمسلا" يفو (يواضيبلا ريسفت)
 .هطلاخي ملو هبراق اذإ اذكب ملأ :لاقي «هبكتري منو ءيشلاب ملي نأ ممللا لصأ :سابعلا وبأ لاقو «هنم هلكأ لق :ماعطلاب

 :ليقو «بنذلا ةبراقم نيتحتفب ممللاو :"حابصملا" يفو «برقلاو وندلا نعم ف ماملإلا لمعتست برعلا :يرهزألا لاقو
 (لمجلا ةيشاح) .ّدر باب نم ملي ءيشلاب ملو .هدواعي ال مث ةريغصلا لعف وه :ليقو :رئاغصلا وه
 اذإف «ةرشابملاو ةزمغلاو ةلبقلاو ةرظنلا :يه ممللا نإ" :هد ةريره يبأ نع ريرج نبا هاور اذك :بونذلا راغص وه
 الإ اهلك رئابكلا نم نوبنتجي :نيعملاو ءرئابكلا نم ممللا :ليقو .انزلا وهو «ءلسغلا بحو دقف ناتخلا ناتخلا سم

 هد ةريره يبأ نع يور اذك «ةداع اهلعجي الف ءبيرق نع بوتيف «نيترم وأ ةرم الإ هب ملي مل هنأ يعم. اهنم ليلقلا

 نم سيل هنأل يأ :عطقنم (نيلامكلا ريسفت) ."روشنلا ردلا" يف امك «نسحلاو اذ سابع نباو «نيتياورلا ىدحإ يف
 (نيلامكلا ريسفت) .الصتم ناك رئابكلا امب ديرأ ولو ءشحاوفلاو رئابكلا
 ؛ةريبكلا بانتجا دنع ةريغصلا ىلع باقعلا عقي الف ؛رئابكلا بانتجا ببسب رفغت نأ هرهاظ :للإ بانتجاب رفغت

 الإ" :هلوقل ليلعت :خلإ كبر نإ (نيلامكلا ريسفت) .ةبحاصملا يعم ءابلا لعجي نأ الإ مهللا «ةلزتعملا يأر اذهو
 (يواصلا ةيشاح) .هللا ةرفغم ةعسل لب ءابنذ تسيل اهفوكل ال رئاغصلا ىلع ةذحاوملا مدع نأ ئعملاو ؛"ممللا

 (كرادملا ريسفت) .ةبوت ريغ نم بونذلا نم ءاشي ام رفغيف يأ :ةرفغملا عساو

 لوأ يف ةواقشلاو ةداعسلا نم مكتفصب يأ مكقلح ءادتبا يف مكب ملعأ وه يأ "مكاشنأ ذإ" ىلع فطع :متنأ ذإو

 ؛«باجعإلا ليبس ىلع اهوحدمت ال يأ «مكتاهمأ نوطب نم اوحرخت نأ لبقو مدآ بلص نم مكحرخي نأ لبق مكقلخ

 .(١1:ىحضلا) ««ْثَّدَحَف كبَر ِةّمْعنب اّمَأَوإ» :ىلاعت هلوقب ركش اهركذو نسحف ةمعنلاب فارتعالا ليبس ىلع امأ
 ثتثحدم اذإ ةسيسحخ سفنلا نإف ؛ىقتلاو لامكلاب اه اودهشت الو اهيلع اونثت ال يأ :اهوحدمت ال (نيلامكلا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاح) .اهفافحتساو اهذو سفنلا مضه صخشلل يغبني يذلاف «تربكتو ترتغا



 مجنلا ةروس 2.235 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ملاع يأ ْمَلَعَأَوِه نسحف ةمعنلاب فارتعالا ليبس ىلع امأ ,باجعإلا ليبس ىلع يأ
1 

 ” نقثا نمب

 نم هاطعأو ؛هكرش ىلإ عجر نإ هللا باقع هنع لمحي نأ ريعملا هل ن نمضو هللا باذع

 ةيدكلا نم ذوحخأم «يقابلا عنم قج ْئَدْعَأَو ىمسملا لاملا نم ٌدليلَق ْئَطْعَأَو عجرف اذك هلام
 بيَقْلا م لع ُهَدنِعَأ رفحلا نم اهيلإ لصو اذإ رتبلا رفاح عنمت * ةرخصلاك ةبلص ضرأ : :ىعو

 نب ديلولا وهو ءال ؟ةرخآلا باذع هنع لمحتي هريغ نأ هتلمج نم ملعي 5 فريؤهف

 1-5 ام اَينُي َمَل لب ْمُأ ينربخأ نيعع. "تيأر"ل يناثلا لوعفملا "هدنعأ" ةلمجو «هريغ وأ ةريغملا

 - هد تيشح يإ :لاقو هب ريغ ال دترا يأ ؟ناإلا نع +2: ْلَوَن ىِذَلاَتيَءَرْفأ 2

 ممت 2: ّقَو ىلا َميِهرَبِإ فحص َو اهلبق فحص وأ «ةاروتلا رافسأ +2: ئَسوُم ٍفُحّص ىف
 - وس

 ا 4# نهمت راف ٍتاَمِلَكب هبَر ميِهاَربإ ىلا ِذِإَو 3* قحب هب رمأ ام
 ١1( 4 :ةرقبلا)

 (كرادملا ريسفت) .ركش اهركذو «ةعاط ةعاطلاب ةرسملا نأل ؛نسحف ةمعنلاب فارتعالا ليبس ىلع امأ :باجعإلا ليبس

 بقاعي لب ؛هتعاطب عفتني الف يئارملا امأو ءاهيلع بائيو امي عفتنيف «هاوقتو هتعاط ف صلحخأ نمي يأ :ىقتا نمب
 .ناميإلاب بيع يأ «رييعتلا نم لوهحملا ةنزب] :خلإ هب ريع ال (يواصلا ةيشاح) .لمعلا طبحي ءايرلا نأل ؛اهيلع

 هرّيعف 05 هللا لوسر عبتي ناك «ةريغملا نب ديلولا يف تلزن افأ ىلع رثكألاو :"يواضيبلا" يف [(نيلامكلا ريسفت)

 باذعلا هنع لمحتي نأ نمضف هللا باذع ىشعأ :لاقف ؛مهتللضو خايشألا نيد تكرت :لاقو نيكرشملا ضعب

 .يقابلاب لخب مث هطورشملا ضعب ىطعأو دتراف ,هلام ضعب هاطعأ نإ

 هللا باذع هل نمض يذلا ىلع دئاع زرابلاو «ىلوت يذلا ىلع دئاع "ىطعأ" يف رتتسملا ريمضلا :هلام نم هاطعأو

 ىلع لعجو «هلام نم انيعم اددع هل عفدي نأو كرشلا ىلإ عوجرلا :نيئيش يلوتمللا ىلع لعح نماضلا نأ لصحتف

 بابسأ يف يدحاولا هركذ اذك :ديلولا وهو (يواصلا ةيشاح) .هللا باذع نامض وهو :ادحاو ائيش وه هسفن

 (نيلامكلا ريسفت) .هريغ وأ يمهسلا لئاو نب صاعلا يأ :هريغ وأ (نيلامكلا ريسفت) .لوزنلا

 -ةاروتلا يهو- هفحص نأل الينل ىسوم مدقتو [(نيلامكلا ريسفت) .فحصلا يف ام نع لدب] :خلإ فحصو
 ةرطفلا لاصحت وأ رانلا يف عوقولا وأ دلولا حبذ نم :هب رمأ ام (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهدنع رثكأو رهشأ تناك

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرقبلا ةروس يف هنايب رم دقو ١7( 5 :ةرقبلا) كبَر ميِهاَربِإ ىلتبا ذِإَون :وحن «تارومأملا قلطم وأ



 مجنلا ةروس 4 نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 هنأ يأ ةليقثلا نم ةففنم "نأ"و ءهرحآ ىلإ 2 ىَرَخُأَرْزو ُةَرِزاَو ُررَت ال أ :"ام" نايبو

 سيلف ,ريخ نم () عَس ام اَّلِإ نضل سيل هنأ يأ نأو اهريغ بنذ سفن لمحت ال

 0 ةرخآلا يف رصبي يأ (2) ىَرْيَفْوَس ءُهَيَعَس َّنأَو ءيش ريخلا هريغ يعس نم هل

 زوجيو ,"ىسوم فحص يف امج" :هلوق يف "ام" نم الدب رحلا لحم يف "خإ رزت ال نأ" :هلوق نأ نعي :خلإ ام نايبو
 (لمحلا ةيشاح) .رمضم لعفب هبصن زوجيو ءرزت ال نأ وه وأ رزت ال نأ كلذ يأ رمضم أدتبمل اربخ هعفر
 :ةليقثلا نم ةففخملا يه "نأ" نأ ىلع ,ىرخأ سفن لمح لمحلا اهأش نم سفن لمحت ال هنأ يأ :خلإ رزت ال نأ
 سابع نبا نع ةمركع ىور دقف ,"دوعسلا يبأ" نم ءاهربخ ةيفنملا ةلمحلاو ,فوذحم اهمسا وه يذلا نأشلا ريمضو

 هنبا وأ لتاقلا يبأب لوتقملا لهأ رفظو لتق اذإ لحرلا ناكف «هريغ بنذب لحرلا نوذأي ميهاربإ لبق اوناك :لاق امض

 .ىرخأ رزو ةرزاو رزت ال نأ هللا نع مهغلبو «كلذ نع مهاهنف ميهاربإ مهءاج يح «هولتق هلاحخ وأ همع وأ هيخخأ وأ
 (نيلامكلا ريسفت) ."رزت الأ" :هلوق هربخو نأشلا ريمض همسا :ةففخم نأو (بيطنخلا ريسفت)

 هنأل ؛هبنذ اهنألف ؛ملسم هحرخأ امك ءامب لمع نم رزوو اهرزو هلف ةئيس ةنس نس نم :ثيدح امأو :خلإ لمحت ال هنأ

 .ىسومو ميهاربإ فحص يف امم اضيأ هذهو ءهيعس الإ يأ :خإ سيل نأو (نيلامكلا ريسفت) .اهيلع لادلاو اهببس
 نايب رثإ «هيلإ عفنلا بلج ثيح نم «هريغ لمعب ناسنإلا عافتنا مدعل نايب اذه :"دوعسلا يبأ" فو (كرادملا ريسفت)

 ءايحألا ءاعدو الثقل ةكئالملا رافغتساو الثقل ءايبنألا ةعافش امأو «هنم ررضلا عفد ثيح نم هب هعافتنا مدع

 ءاعطق هلمع نم تسيل امنأ عم ؛ناسنإلل ةعفانلا رومألا نم ىصحي داكي ال ام كلذ ريغو مهنع مهتقدصو تاومألل
 عفانلا لعج .هنودب ام عفن اهنم ءيشل نكي ملو ؛حالصلاو ناميإلا وه يذلا هلمع اهنم لك ةعفنم طانم ناك ثيحف

 باي ال ريغلا بنذب دحأ ذحاوي ال امك :"يواضيبلا" يف اضيأو .هيلإ هريغ لمع مامضناب ناك نإو ؛هلمع سفن
 .هنع بئانلاك هل يوانلا نوكلف ؛تيملا ناعفني جحلاو ةقدصلا نأ نم رابخألا يف ءاج امو «هلعفب

 :ليقو (١1:روطلا) 4ْمُهتيَرذ مهب اَنقَحلأ ٍناَمياب ْمُهتْير ُةَهَتعََتاَو اونمآ َنيِذْلاَوإ» :هلوقب خوسنم اذه :ليقو :لإ هل سيلف

 .نم ال لضفلا قيرطب هل :نسحلا نعو ؛ةصاخ رافكلا يف اهفإ :ليقو ؛"ىلع" نعم ماللا :ليقو ءانلبق نم عئارشب صوصخت
 :ليقو ءال :ليقو «هيلإ اهبلاوث لصي :ليقف «نآرقلا ةءارق يف فلتحاو ءاقافتا جحلاو ةقدصلا يف اذه نإ مث .لدعلا قيرط

 يف يرحي الو "هل هلصوأف مهللا «نالفل تأرق ام باوث تبهو ينإ مهللا" :هدعب لوقي نأ يغبنيف ءاهاوث بهو اذإ لصي
 حرش" يف كلم يواحطلا لاقف "هيلو هنع ماص مايص هيلعو تام نم" :هللي دواد يبأ دنع درو ام امأو ؛موصلاو ةالصلا

 هلمع باوث لعج ناسنإلل :"ةيادملا" ينو .ماعطإلا مايصلا نم دارملا :ليقو خسن مث مالسإلا ردص يف ناك هنإ :"راثآلا
 يعفاشلاو كلامف الإو ؛هقفاو نمو هلم ةفينح وبأ مهي دارأ هنأكف ؛ةنسلا لهأ بهذم وهو ءاموص وأ ةالص ولو ؛هريغل

 (نيلامكلا ريسفت) .هريغو يوونلا هب حرص امك «ةيندبلا ةدابعلا ف نازوحي ال



 مجنلا ةروس 44 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ءافطع حتفلاب َّنَأَو هيعسبو هيعس هتيزج :لاقي «لمكألا 2: قَوَذْلآ ءاَرَجْلا هرج هن

 ىلع فحصلا يف لمجلا نومضم نوكي الف اهدعب ام اذكو ءافانتسا رسكلاب ئرقو
 وو

 ككفا وه دنا مهيزاجيف «توملا دعب ريصملاو عجرملا 2: ْئَبنُمْلا َكَبَر َلِإ يناثلا

 ثعبلل 2 2 2 اَيبحأَو ايندلا 3 ردنأَو هنزحأ 500 هح رفأ ءاش نم

 يف بصت () ْمَمَت اَذِإ يم ٍةَفظن نِم 5 + َْكنَأْلآَو ٌركذا1 نيفنصلا ِنْيَجْوُرلا َقَلَح 0

 اب ةقلخلا م2: ئَرَحُألا رصقلاو دملاب َةَأَمَكلآ هّيَلَع َّنأَو محرلا

 1000 لاملا ىطعأ 0 0 ةيافكلاب سانلا 07 03 ىلوألا

 (يواضيبلا ريسفت) .اردصم نوكي نأ زوجيو «ضفاخلا عزنب هبصنف «رفوألا ءازجلاب هيعس دبعلا ىزحي يأ :هازجي مث

 هنأو" :ىلاعت هلوق وهو :اهدعب ام اذكو (يحركلا ريسفت) .رحلا فرحبو هسفنب ىدعتي ءازجلا نأ ىلإ هب راشأ :لاقي

 نومضم نوكي الف" :هلوقو «"خلإ ىثنألاو ركذلا نيجوزلا قل هنأو ءايحأو تامأ وه هنأو «ىكبأو. كحضأ

 ةءارقلا ىلع يأ "يناثلا ىلع" :هلوقو "خلإ ىكبأو كحضأ وه هنأو" :ىلاعت هلوق يهو ةيتآلا لمحلا يأ "لمجلا

 لب «يناثلا ىلع فحصلا يف لمجلا نومضم نوكي الف «نيهجولاب ْئرق :اهدعب ام اذكو .رسكلاب يهو «يناثلا
 (نيلامكلا ريسفت) ."ىوألا ءازجلا" :هلوق دنع ىهتنم "فحصلا يف ام" نوكي

 هللا لاق هنأك "ىوألا ءازجلا هازجي مث" :هلوقل ليلدلاك اذهو .ىلاعت هيلإ مهعجرمو قلخلا رمأ ىهتنم يأ :ىهتنملا كبر ىلإ

 نأ ناسنإلل يغبنيف كلذك ناك اذإو ءاهلك رومألا يف ىهتنملا هيلإ هنأل ؛قوألا ءازجلا هلامعأ ىلع ناسنإلا ىزجي :ىلاعت

 :هلوقب بطاخملا يف فلتحاو .يصاونلاب ذحآلا هنأل ؛ءايشألا نم ءيش ىلع لوعي الو اهلك هرومأ يف هبر ىلإ عحري

 لك :ليقف حتفلا ةءارق ىلع امأو ءرسكلا ةءارق ىلع اذهو .دني دمحم :ليقو «لقاع لك :ليقف "ىهتنملا كبر ىلإ نأو"
 (يواصلا ةيشاح) .امهفحص نع يكحم هنأل ؛عيزوتلا ليبس ىلع ميهاربإو ىسوم :ليقو «لقاع
 ىتقعلا يف نينمؤملا كحضأ :ليقو «نزحلاو حرفلا قلخ :ليقو ءءاكبلاو كحضلا قلخ يأ :حلإ كحضأ وه هنأو
 يف لصفلا ريمض طاقسإ يف ةمكحلا :لإ نيجوزلا قلخ (كرادملا ريسفت) .بئاونلاب ايندلا يف مهاكبأو «بهاوم اب

 الخدم قولخملل نأ مهوت عفدل ةراشإلا "ىحأو تامأ وه هنأو ءىكبأو كحضأ وه هنأو" :هلوق يف هتابثإو اذه

 نأ مهوت هدعب امو ىئنألاو ركذلا قل يف لصحي مل املو ؛لصفلاب هدكأف «ءايحإلاو ةتامإلاو ءاكبإلاو كاحضإلا يف
 نونلا نوكسو فاقلا رسكب ةينق ذختملا :لاملا ىطعأ (يواصلا ةيشاح) .لصفلا ريمضب هدكؤي مل الخدم ريغلل

 (نيلامكلا ريسفت) .كدي نم هحرخت ال نأ تمزعو «هتلثأت يذلا لاملا وهو ةيتحتلاو
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 يف دبعت تناك ءازوجلا فلخ بكوك يه /) ىئَرعِشلا بسر َوه دهنأَو .ةينق ذختملا
 «ةزمه الب اهمضو «ماللا يف نيونتلا ماغدإب ةءارق فو 2) لوألا اَداَع َكَلَمَأ ءهَنَأَو .ةيلهاجا
 «ةليبقلل فرص البو «بألل مناد فرصلاب أومن حلاص 0 ىرخألاو ءدوه موق يهو

 دومتو داع لبق يأ بق ني و َموَقَو 5 ا ىلع فوطعم وهو

 ثيافإ# مهيف حون ثبل لوطل ؛دومثو داع نم 29 ْىَفْطَأَو َمَلَظَأ مه اه أوُثاك مج مهانكلهأ

 ةَكِفَتْؤُمْلاَو .ةنوبرضيو هتوذؤي هب مهلعإ مدع عم معو ماع َنيِيْمَح اِّإٍَنَس َفَأ مه
 توبكنعلا)

 هرمأب ضرألا ىلإ ةبولقم ءامسلا ىلإ اهعفر دعب اهلطقسأ (2) ئَوَهُأ طول موق ىرق يهو

 مكبأ 2209 ئشغ ام كلذ دعب ا 0 .كلذب 65-30 ةالصلا هيلع ليربح
 2 نب 2 1 ١"

 )03 7 مث سستتإإإاس

 نس نم لوأو اهدبعت ةعازخ تناك ا .لاومألا نم لثأتي ام يهو :ةينق

 «ببسلا ددعت مدعل ؛ف رصيف ءرثكألل :فرصلاب (نيلامكلا ريسفت) .ةشبكااوب وب أ :هل لاقي مهنم لحر كلذو اك

 (نيلامكلا ريسفت) .ثينأتلاو ةيملعلل فرصي الف «ةليبقلل مسا ةزمحو مصاعل فرص البو

 لضفملاو ءالدب نوكي نأ دعبيو ءالصف نوكي نأو ءاديكأت نوكي نأ "مه" يف زوجي "مه اوناك" :هلوقو «ةئالثلا

 لكلل ريمضلا نأب لوقلا ىلعو .ةصاخ حون موقل ريمضلا نإ :انلوق ىلع دوو داع نم :هريدقت فوذحم هيلع

 ام" :هلوقو «لصاوفلا لحأل ؛مدقو "يوما بوصنم "ةكفتوملا"و .مهريغ نم ىغطأو ملظأ :ريدقتلا نوكي

 ةغلابملل هنإ :انلق نإو «ةيدعتلل فيعضتلا نإ :انلق نإ يناثلا لوعفملا وهو «ماجإلا يق "ىحوأ ام".:هلوقك "ىشغ

 (لمجلا ةيشاح) .(78:هط) (ٌدُهَيِشْع اَمّمَيلا َّنِم ْمِهيِشَعَفظ :هلوقك العاف "ام" نوكتف ريثكتلاو
 يف غلبأ هنأ ىلع لادلا ماهإلا يف ليوهتلا :خ! مهيأ .تبلقنا يأ اهلهأب تكفتؤا اهنأل ؛اب تيمس :خلإ ةكفتؤملاو

 عست ال امم اهريغو ,ةدوضنملا ةراجحلا نم اميظع ارمأ اهاشغ يأ :"بيطنخلا" يفو ,ةطاحإلا نع قيضي ثيحب ,مظعلا

 يفو :لوقي وأ :اهلفاس اهيلاع انلعج انرمأ ءاج املفإ# :دوه ٍفو :لوقي نأ باوصلا :خلإ دوه يفو .هفصو لوقعلا

 (يواصلا ةيشاح) ."اهيلع" :هلوق لدب «مهيلع انرطمأو اهلفاس اهيلاع انلعجفإل :رجحلا
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 وأ !ناسنإلا اهيأ كلشت 2) ىَراَمَتَت هتردقو هتينادحو ىلع ةلادلا همعنأ َكَْبَر ٍءهَلاَ
2 

 هلبق لسرلاك لوسر يأ «مهسنحجج نم 2 جو لوألا ر دش َنِم ئيِذَت لص دمحم اذنه ؟بذكت

 00 7-1 ةمايقلا تبرق 229 ةقزآألا تفزأ مهماوقأ ىلإ اولسرأ امك مكيلإ لسرأ

 ! اًهيَلَجُي الإ» :هلوقك وه الإ اهرهظيو اهفشكي ال يأ ج

 ا لَو ءازهتسا َنوُكَحْضَتَو ابيذكت م2 َنوُبَجَعَت نآرقلا يأ ثيِدَلَأ اًَذَه نِمَقَأ

 ا اف مكنم بلطي امع نولفاغ نوهال مج (2) َنوُدِمَس ٌمتنَأَو هديعوو هدعو عامسل

 .اهودبعت الو مانصألل اودجست الو 2) © اوُدُبَعآَو مكقلحخ يذلا

 يأ بيذكتلا نم :خإ بذكت وأ (نيلامكلا ريسفت) .لعافلا يف ددعتلا نع درحب لعافتلا نأ ىلإ ةراشإ :خإ كشت

 يف ال درحللا يف دوحجللا نيعم ركذ امنإف .هدححج يأ هقح ىرم :"سوماقلا" يفو ءافض سابع نبا هرسف اذك ءركنت
 ؛اردصم نوكي نأو افصو نوكي نأ زوجي :خلإ ةفشاك (نيلامكلا ريسفت) .هناسلب ملعأ قد سابع نبا نكلو «ديزملا

 ةلاح وأ «:ةفشاك سفن هريدقت :ليقف ,فوذحم ثنؤمل ةفص هنأ لحأل ثينأتلا نوكي نأ لمتحا افصو ناك نإف

 ناك نإو ءفشكلا ريثك يأ «ةفشاك ناسنإ اه سيل يأ «ةباسنو ةمالعك ةغلابملل ءاتلا نوكت نأ لمتحاو ؛ةفشاك

 :هلوقك «هتقيقح فرع يأ ءيشلا فشك نم امإ :انه فشكلا ئععمو «نيعألا ةنئاخو ةبقاعلاو ةيفاعلاكو هف اردصم

 دنع اهيحنيو ءاهليزي نم اهل سيل يأ «هلازأ يأ رضلا فشك نم امإو ؛(1817!:فارعألا) يَوْم اَِّإ اًهَتقَوِل اهيَلَجُي الف

 (لمجلا ةيشاح) .دب الو عقت اهنأ نآلا هملع يف قبس هنأل ؛كلذ لعفي ال هنكلو «ىلاعت هللا ريغ اهئيح

 ىفتنا يأ ءالاح نوكت نأ لمتحيو «كلذب مهنع هللا ربخأ «ةفنأتسم نوكت نأ لمتحي ةلمحلا هذه :خلإ نودماس متنأو

 «رابكتسالا :ليقو ءدومنخلا :ليقو ءوهللا :ليقو «ضارعإلا :ليق :دومسلاو .نيدماس مكنوك لاح يف ءاكبلا مكنع
 :دماسلا :بغارلا لاقو ءانل نيغ يأ ءانل يدمسا ةيراج اي :نولوقي ءريمح ةغلب ءانغلا :دومسلا :ةديبع وبأ لاقو

 (لمجلا ةيشاح) .هرعش لصأتسا يأ :هلسجو هسأر دم :ليقو «هريسم يف دماس ريعب :مهوق نم ؛هسأر عفارلا يهاللا

 (كرادملا ريسفت) .هعامتسا نع سانلا اولغشيل ؛ءانغلاب هوضراع نآرقلا اوعمس اذإ اوناك :خلإ نوهال

 ءوهللا دومسلا نأ ةغللا يف فورعملا وهو ءام سابع نبا نع لقن اذك ءمكنم بلطي امع يأ :خلإ بلطي امع

 اونغت نآرقلا اوعمتسا اذإ اوناكو «ريمح لهأ ةغلب ءانغلا وه :ةمركع نعو ,ءكومل يأ :كدومس كنع عد :لاقي

 (نيلامكلا ريسفت) .نورتتسم :كاحضلا لاقو ءاوهلتو
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 ةيآ نوسمخو رس يمرلا نحل سور كرمت 3و

 ناعقّيَعَقو سيبق يىبأ ىلع نيتقلف قلفنا :: ٌرَمَقْلاَقَّشنآَو ةمايقلا تبرق ةَعاَسلَآ ِت َبَرَتَقأ

 ارم اهو ف ا لل دع د اهنا قدا اه انج مذ ,تاخيشلا ةهاور .كاودهشا" :لاقف اهلئس دقو 8 هل ةيأ
 قاقشنالا دنع

 ىلع لدت ءانبلا ةدايز نأل ؛ةغلابم ديزملاب يأ امنإو .درجملا نيع ديزملا لعفلا نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ ةمايقلا تبرق

 ءازحلا مويو نيدلا مويو ةعقاولاو ةقاحلا :ةريثك ءامسأ هلو ءروبقلا نم سانلا جورحخ ةمايقلاب دارملاو «نيعملا ةدايز

 نم لصح دقو ةعاسلا تبرتقا يأ «قشنا دقو :ئرقو «نيفصن يأ :رمقلا قشناو (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغو

 تيأر :هذ دوعسم نبا لاق .همودقب رشبملا ءاح دقو ريمألا لبقأ :لوقت امك «قشنا دق رمقلا نأ اهبارتقا تايآ

 :لاقي الو .حيحصلا يف يورملا وهو ؛لوألا ىلع روهمجلاو «ةمايقلا موي قشني هانعم :ليقو ءرمقلا ٍيقلف نيب ءارح
 هنأل ؛بئاجعلا رشن ىلع تلبحج عابطلا نأل ؛ارتاوتم هولقنل مهدنع رهظ ولو «راطقألا لهأ ىلع يف امل قشنا ول

 (كرادملا ريسفت) .ميغب مهنع هللا بجحي نأ زوحي

 .اردب ىمسي اهتليلو ءرشع ةعبرأ ىلإ الاله اهلبقو ءرهشلا نم ثالث دعب ارمق ىمسي هنأ ملعا :رمقلا قشناو

 [(نيلامكلا ريسفت) .هيف نب نم لوأ هنأل ؛دادح جحدم نم لحرب يمس ,ةكمي لبج]:سيبق يبأ (يواصلا ةيشاح)

 مهرج نأل ؛هب يمس ةكمب لبح اضيأ وه "ناعقيعق" :هلوقو ؛هيف نب نم لوأ هنأل ؛لحرب يم «ةكمب لبح وهو
 .هوحنو حالسلا توص :"حارصلا" يف ةعقعقو هيف عقعقيف اهتحلسأ هيف لعجي ناك

 وأ هيف عقعقف اهتحلسأ هيف لعجي ناك مهرج نأل ؛هب يمس ,سيبق يبأ ىلإ ههجو «ةكمم لبج نارقيعزك :ناعقيعقو
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا دلي يبلا لكس دق يأ لوهحملا ةنزب :اهأس دقو .كلذ يف حالسلاب اوعقعقت اوبراحت امل مهنأل
 نأ وأ «ةياور يف امك «نيتقلف رمقلا قلفي نأ شيرق دلي هلأس يأ "ةيآ" نم ةيلاح ةلمج "الأس دقو" :"لمجلا" يفو

 ب اع ا

 ةياور فو ."رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا" تلزنف :ملسمل ةياور يف ديزو امه سنأو دوعسم نبا نع :ناخيشلا ةاور

 ءافصلا ىلع افصن :نيفصن رمقلا قشناو :امكض سابع نبا نع ميعن يبألو .امهنيب يب ءارح اوأر ىح :مو سنأ نع امهل
 ىلع ةقشو «سيبق يبأ ىلع ةقش :نيقش رمقلا تيأر :لاق هدو دوعسم نبا نع هححصو مكاحللو «ةورملا ىلع افصنو
 "لئالدلا" يف ميعن وبأ ىور نكل «نيحيحصلا يف هدحأ ملف ناعقيعق ىلع ةقش عوقو نم رسفملا هركذ امو .ءاديوسلا

 لهج وبأو ديلولا مهنم يي يبلا دهع ىلع نوكرشملا عمتجا :لاق ف سابع نبا نع كاحضلاو ءاطع قيرط نم
 - ' اقداص تنك نإ للي يبلل اولاقف ءثراحلا نب رضنلاو بلطملا نب دوسألاو ماشه نب صاعلاو لئاو نب صاعلاو
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 اذه ًاوُلوَقَيَو أوضرعُي رمقلا قاقشناك ٌوكو هل ةزجعم َهَياَ شيرق افك يأ ون

 رهرارهأ وحك كلي ىبلا رك 6 وأ ل ةرملا نم يوق ُكِمَتَسُم خس

 َدَقَلَو .رانلا وأ ةنحلا يف هلهأب 2 ُكَوَبَسُك رشلاو د نسا لطول

 مسا ءمهل (2) ٌرَج ورم هيف ام 539 ةبذكلا ممألا كاله رابخأ ٍءاَبنَذلآ ب مُهَءاَج

 ةظلغب هتيف :هترحزو هترحدزاو «لاعتفالا ءات نم لدب لادلاو ءناكم مسا وأ ردصم
 ع 1 "1 .٠ ٠ اقر > 5 2 1 1

 رومألا يأ رذنم ىعمع ريذن عج تي ردنا مهيف عفنت نغت ” اَمَق ةمات ا "جدزم"
0 

 ل ةياغ تغلب دق

 هدا "6141 16024 او اوهام فدع ثا لج قل هذ ف «يراكنإلا مايقال وأ يفنلل "ل و مش ةرذنملا

 رذنلا يغت ءيش يأ

 «معن :اولاقف ءاونموت تلعف نإ :ُدتو يبلا لاقف «ناعقيعق ىلع افصنو سيبق يبأ ىلع افصن :نيتقرف رمقلا انل قشف -

 سيبق يبأ ىلع افصن لثم دق رمقلا ىسمأف ءاولأس ام هيطعي نأ هبر دك هللا لوسر لأسف «ردب ةليل تناكو :لاق

 اودنونفا مفزرألا ني يف ركلا وب ديسألا دنع ةملس انآ ار 11315 هللا لوك: اقف «نافغعف نع انلطتو

 ؛ةرتاوتم اهنأ يدنع :يكبسلا ةمالعلا لاق يح «ةددعتم قيرطب ةباحصلا نم ريثك نم رمقلا قاقشنا ةصق تدرو دقو

 موي يف عقي يذلا ال ٌدْني يبلا نم ةزجعم ناك يذلا قاقشنالا وه ةيآلا كلت يف دارملا نأ ىلع نورسفملا عمجأ دقو

 نم رذنملا نباو ريرج نبا جرخأو ؛"رمتسم رحس اولوقيو اوضرعي ةيآ اوري نإو" :هلوق كلذ ىلع لديو «ةمايقلا

 «ةشبك يبأ نبا رحس هذه :شيرق تلاقف دي هدهع ىلع رمقلا ق قشنا :لاق ه5 دوعسم يبأ نع قورسم قيرط

 :اولاقف مهولأسف «رافسلا يف مهلك سانلا رحسي نأ عيطتسي ال ادمحم نإف ؛رافسلا هب مكيتأي ام اورظتنا :اولاقف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا هللا لزنأف «هانيأ را معن

 وأ «ماودلا نيعمب رارمتسالا نم ماد وأ ,مكحتساو يوق اذإ «ءيشلا رمتسا :لاقي [رحس لك بلقي ديدش] :يوق

 .بهاذ وأ ءيوق مكحم :رمتسم رحس :"سوماقلا" يف ,بهذ يأ :رمتسا ءيشلاو :مهلوق نم ىقبي ال بهاذ

 العاف نوكي نأ زوجي :خلإ رجدزم .هتقو يف نئاك هللا مهدعو رمأ لك :ليق :رمأ لك (نيلامكلا ريسفت)

 ءات نأ مدقت دقو «لاعتفالا ءات نم لدب لادلاو «ربخلا "هيف"و أدتبم نوكي نأو ءةلص عقو "هيف" نأل ؛"هيف"ب

 :لاق لعفم ئعمب اليعف زوجي مل نم :خلإ رذنم ىنعمب (لمجلا ةيشاح) .لاذلاو لادلاو ءازلا دعب الاد بلقت لاعتفالا

 (نيلامكلا ريسفت) .راذنإلا نيعع ردصم ريذنلا



 رمقلا ةروس را نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 َعَدَي موي مالكلا مت هبو «هلبق ام ةدئاف وهأَرُهَتَع َّلَوَتَق .مدقم لوعفم يناثلا ىلع يهو

 فاكلا مضب (ج) ركن ءْيَس َلِإ دعب "نوجرخمي" "موي" بصانو «ليفارسإ وه عاّدلآ

 :ةءارق يفو «ءاليلذ ًعْشُح .باسحلا وهو ءهتدشل ؛سوفنلا هركنت ركنم يأ :اقركشت

 سانلا يأ َنوُجردَ لعاف نم لاح َرُمَرَصَبَأ ةددشم نيشلا حتفو ءاخلا مضب اعّشُح

 فوخلا نم نوبهذي نيأ نوردي ال 9 ٌرِشَتُم ٌداَرَج َمِبك روبقلا ِثاَدَجَأْلا َنِم

 ؛نيعرسم يأ َنيِعِطَمُم :هلوق اذكو ."نوجرخي' لعاف نم لاح ةلمجلاو 01

 ايل

 .هبسكتو هلصحت يأ رذنلا يئغت ةعفانلا ءايشألا نم ءيش يأف ئعملا ناك نإ هب لوعفم يأ ,مدقم لوعفم :ئباثلا ىلع

 لك يف مهقرفتو مهترثك يف يأ :رشتنم دارج (لمجلا ةيشاح) .رذنلا غت ءانغإ يأف نيعملا ناك نإ قلطم لوعفم وأ
 (كرادملا ريسفت) .دارحلاك اوؤاح :ضعب يف هضعب جئاملا ريثكلا شيلا يف لاقي ؛جوملاو ةرثكلا يف لثم دارجلاو ؛ةهج

 شارفْلاك 9 :هريظن «هظفل رابتعاب "رشتنم" دارفإو «عمجلا نع اربخ عقو اذهلو ءسنج مسا دارحلا :خلإ دارج

 (نيلامكلا ريسفت) .(4 :ةعراقلا) «ِثوَُْمْلا

 ىرخألا ةيآلا يفو «رشتنملا دارجلاب ةيآلا هذه يف اوهبش روبقلا نم جورخلا نيح سانلا نأ ملعا :خإ نوردي ال

 مهراشتنا ثيح نمو «ثوثبملا شارفلاب اوهبش ضعب يف مهضعب لخادتو مهريحت ثيح نمف «ثوئبملا شارفلاب
 مههيبشت بساني ال رسفملا هلاق امف كلذ تملع اذإ «رشتنملا دارحلاب اوهبش اهيف نوعمتجي يلا ةهجلا مهدصقو

 (يواصلا ةيشاح) .ربدتف ءاولاق اذكه «شارفلاب لب دارجلاب

 تررم" نسحي الو كلذ نسح امنإو :يضاقلا لاق ,فوذحملا "عدي" لوعفم نم ةردقم لاح :ليقو :خلإ نم لاح

 وهف اهريسكت نكمأ اذإ هنأ :دربمللا لوق ىلع اذهو .لعفلا هبشت ةغيص ىلع سيل هنأل ؛"مهفاملغ نيمئاق لاحرب

 لاقو «هل دهاش ةءارقلا هذهو «"هناملغ مئاق' نم حيصف "هناملغ مايق لاجرب تررم"ك اهدارفإ نم ىلوأ

 "اعشخ" يف نوكي نأ زوجيو «ثيغاربلا ينولكأ :لوقي نم ةغل ىلع اهفإ :يرشخمزلا لاقو «ىلوأ دارفإلا :روهمجلا
 (نيلامكلا ريسفت) .هنع الدب "ىه راصبأ عقت" و "مه" 00

 نىك «ءرصبلا دم وأ قنعلا دم هانعم لصأو ,مهمالك يف نيينعملا نيذمي دروو «بغارلا هرسف اذك :مهقانعأ يدام

 لبقأ وأ افئاخ البقم عرسأ :اعوطهو اعطه ءعنمك عطه :"سوماقلا" يفو «لمأتلا وأ رظنلا وأ عارسإلا نع هب

 (نيلامكلا ريسفت) .هسأر بوصو هقنع دم :عطهأو .هنع علقي ال ءيشلا ىلع هرصبب



 رمقلا ةروس 4*4 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 يف امك «نيرفاكلا ىلع بعص يأ يو ٌريِسع ُمْوَي اَدَه مهن نورا وق عدلا
 , ريح وأ ليفارسإ

 ثينأت وى ُمَوَق شيرق لبق َمُهَلَبَق َتَبَدَك .نيرفاكلا ىلع ٌريِسع مويؤ# : 3 رثدملا"

 5 هورهتنا يأ 2 ٌرجُّدْزآَو نون أوُلاَقَو احون اَنَدَبَع أوُبَّدَكَف "م وق" نعمل لعفلا

 ديدشتلاو فيفحختلاب آَنَحَتفف 2: ؟ يكد ان اولخم يأب يأ ,حتفلاب نأ دهَّيَر اَع َدَف هريغو

 ىَتَتْلاَف عبنت اًنوُيَع َضَرَأْلآ اَنَرَجَفَو اديدش ابابصنا بصنم (ز رجه ءاع ءاملا كوب

 مهك اله وهو «لزألا ْق هب 2 َرِدَق َدَق لاح رمأ ّنَع ضرألاو ءامسلا ءام ْءآَمْلَا

 نم حاولألا هب دشت ام يهو (ِرُسُدَو را د ةنلط ناعوت ياذح توافرت
 ةظوفحم يأ انم ئارغاشتعاب فر ل راسد :اهدحاو ءاهريغو ريماسملا

 :لاقف ةرمهلا نع عوكألا نبا هلأس نيح هذ يلع نعو ءلاسو بكسنا :ءاملا رمهنا :"سوماقلا" يف :خلإ رمهنم

 :امُهُذ سابع نبا نعو «"درفملا بدألا" يف يراخبلا هجرخأ ءرمهنم ءامب ءامسلا تحتف اهنمو «ءامسلا جرش يه

 «لوعفملا نع لوح زييمت وهو :انويع (نيلامكلا ريسفت) .رذنملا نبا هجرخأ ءءامسلا نم ال ءباحسلا نم كلذ ءام

 ىلع «رثكألا وه امك لعافلا نع الوحم لعجي دقو «ريسفتلاو ماهإلا عم ؛:ةرجفم اهلك ضرألا نويع انرجف هلصأ

 لوقو «قاقتشالا يف هيقالي رحخآ لعف لعافلا نع الوحم نوكي دق هنإف ؛ضرألا نويع ترجفنا هنأ 0 نأ

 (نيلامكلا ريسفت) .لعافلا نع الوحم ازييمت هلعج ريدقت ىلع ىعملا لصاحل نايب "عبنت 3-0

 (كرادملا ريسفت) .ضرألا نويع انرجفو :كلوق نم غلبأ وهو «رجفنت اهفأك انويع اهلك ضرألا انلعج يأ ا :
 . "ناءاملا" :ئرقو ءددعتلا يضتقي ءاقتلالا نألو «هلبق ام ةنيرقب ام لماش سنج ءاملاف يأ :ضرألاو ءامسلا ءام

 (نيلامكلا ريسفت) .لاحلاو نأشلا نيعم. رومألا دحاو رمألا نأ ىلإ ريشي :هب (نيلامكلا ريسفت)
 دشت امم اهلك نأل ؛لاوقألا هذه معي ام. فنصملا هرسفف «لابجلاو عالضألابو ريماسملاب رسدلا رسف دق :لإ هب دشت ام

 قدت امنأل ؛ريماسملاب تيم :ليقو «مامإلاك ةلآلل "لاعف"و ءضعب نع اهضعب لاصفنالا ام عفدي اهنأل ؛حاولألا هب

 يدودلا ىلع تيقب اهفأ ىلع ءانب ةنيفسلا يه ليقو: «هجولا اذه ىلع قرغلا يهو يأ (نيلامكلا ريسفت) .ةدشب عفدتف

 (دتولا :رسكلاب رامسملا ءرامسم عمج ريماسم :ريماسملا نم (يواصلا ةيشاح) .ةمألا هذه لئاوأ اهآر يح اديدم انمز

 .حاولأ هب دشت ياللا رامسملا :راسد "راسد" :هلوقو



 رمقلا ةروس قي نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 يأ لعافلل ءانب ”رفك" :ئرقو تع حون وهو (2) 120 ريك نك نمل اراصتنا اوقرغأ يأ
 اهربخ عاش يأ ءامي ربتعي نمل َهَياَء ةلعفلا هذه انيقبأ هر دق آو مهل اباقع اوقرغأ

 ذإ :ةخسن قو

 ةلمهم الاد ءاتلا تلدبأ "ركتذم" :هلصأو ؟امب 57 ربتعم م ٍرِكَذُم نم لَه دمكساو

 «ريرقت ماهفتسا ؟يراذنإ يأ جوِرْدُنَو باَذَع َناكَفَيَكَف اهيف تمغدأو ةمجعملا اذكو

 رارقإلا ىلع نيبطاخملا لمح :ىنعملاو «لاحلا نع لاؤسلل يهو "ناك" ربخ "فيك"و

 . .ظفحلل هانلهس ركّذلل َنا َءرَقْلأ اًنْرَسِي َدَقَلَو هعقوم حونب نييذكملاب ىلاعت هباذع عوقوب

 مهل ةمحرو «ةمألا قح يف ةمعن يبنلاو ناميإلا دض وه يذلا رفكلا ال «ةمعنلا نارفك انهه رفكلاب دارملا :لإ رفك

 (نيلامكلا ريسفت) .دهاجم ةءارق وهو ذاشلا يف :خإ رفك ئرقو (نيلامكلا ريسفت) .اروفكم حونلا نوك حص اذهلو
 نعم ءازحلا لعج حونلل ءازج نوكأ مقتسي مل املو «ءاملا ىقتلاف :ةنيرقب "اوقرغأ" رسفملا ردق :خلإ اوقرغأ يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هانعم ىلع ءازجلاف ءقرغلا نم ءاحنإلا يأ كلذ انلعف :هريغ لاقو ءراصتنالا

 ءاحنإو رافكلا قارغإ يأ :ةلعفلا هذه (نيلامكلا ريسفت) .فورعملا هانعم ىلع رفكلاف اذه ىلعو :خلإ مهل اباقع

 ةمألا هذه لئاوأ اهكردأ يح يدوحلا ىلع حون ةنيفس هللا ىقلأ :ةداتق لاق «ةنيفسلا دارأ :ليقو ءاهربح يأ «حون

 «ةلمهم الاد اضيأ تلدبأ ءاتلا لبق يلا ةمحعملا لاذلا اذكو يأ :ةمجعملا اذكو (نيلامكلا ريسفت) .قازرلا دبع هجرخأ

 (لمجلا ةيشاح) .ءاتلا نع ةبلقنملا لادلا يف يأ "اهيف" :هلوقو «ةمجعملا نع ةبلقنملا ةلمهملا لادلا يأ "”تمغدأو" :هلوقو

 لحم ف "فيك" نوكتف «ةمات نوكت نأ زوجي :ليقو ءهربخ "فيك"ف «ةصقان اهنأ "ناك" يف رهاظلا :خلإ فيكف

 (لمجلا ةيشاح) ."ةرقبلا يف هقيقحت مدقت امك ءفرظلا ىلع امإو لاحلا ىلع امإ بصن
 دئاوزلا تاءاي نم اهنأل ؛ةفوذحم ةفاضإلا ءايو «راذنإلا يعم. ردصم لعف ىلع نيتمضب رذنلا نأ ىلإ ةراشإ :يراذنإ يأ

 ؟ةيفيك يأب يباذع ناك :يعملاو ماهفتسالا ةرادصل همدق :لإ فيكو .راذنإلا نيعمب ريذن عمج وه :مهضعب لاقو

 (نيلامكلا ريسفت) .تبثتلا ىبعمج ال «رارقإلا ىلع مهلمح نيعمب ريرقتلل انهه ماهفتسالا نأ ٍنيعي :لإ ىنعملاو
 (نيلامكلا ريسفت) .ريبج نب ديعس نع يوغبلا هلقن اذك ءظفللا ةبوذعو راصتعالاب ةءارقلاو :ركذلل

 بلق رهظ نع أرقي باتك سيلو ؟هيلع ناعيف هظفحل بلاط نم لهف ؛هظفح دارأ نم هيلع انعأ يأ :ظفحلل هانلهس
 نون نب عشويو نوراهو ىسوم ريغ ءارظن الإ ةاروتلا نوؤرقي اونوكي ملو «ليئارسإ ئبل اذه نكي ملو «نآرقلا الإ

 عملا اذه نمو «تقرحأ نيح بلق رهظ نع ةاروتلا مهل بتك امل 8ع ريزعب اونتتفا كلذ لحأ نمو ءالثل#ل ريزعو
 (يواصلا ةيشاح) ."مهليحانأ مهولق اماوقأ كتمأ نم تلعجو" :يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هلوق



 دع, هد0995:057::10107 91091017 ك9 ع
 يأ رمألا نيعمب ماهفتسالاو ؟هل ظفاحو هب ظعتم (2) دم نِم َلّهَف ركذتلل هانأيهو

 هنهيبن داع تدك هريغ بلقلا رهظ نع هللا بتك نم ظفحي سيلو هب اوظعتاو هوظفحا

 عقو يأ ؟هلوزن لبق باذعلاب مهل يراذنإ يأ 2 ِرَّدُنَو ىباَذَع َناكَفِيْكَف اريدتف وو

 سم ِمْوَي ىف توصلا ةديدش يأ ارَّصْرَص احر ّحِييَلَع اَنلَسَرَأ آن :هلوقب هنيبو .هعقوم

 َساَنلآ عزنَت رهشلا رخآ ءاعبرألا موي ناكو ءهيوق وأ مؤشلا مئاد (ت) ٌرِمَعْسُم موش

 0 ا مهسوؤر ىلع مهعرصتو اهيف نيسدنملا ضرألا رفح نم مهعلقت

 نمو .هلهأ نم هللا هلعج دق اظاعتاو اظفح نآرقلا هللا هاتآ نم نإف ؛ءافطصالا مكل لمكيل يأ ؛ظفاحو :هب ظعتم

 ىلع الوأ مهرذنأ هنأل ؛ىلاعت هنم لدع مهل هبيذعتف يأ :هعقوم عقو .لاوحألا لمكأ ىلع وهف نيرمألا نيب عمج

 ذحأ ولف الإو ىلاعت هنم الزنت مرج ريغب ادبع ذخاؤي ال هنأ ىلاعت هللا ةداع ترج هنأل كلذو ءاونمؤي لو ؛مهيبن ناسل

 (يواصلا ةيشاح) .هنذإ ريغب ريغلا كلم يف فرصتلا :ملظلاو .هكلم يف فرصت هنأل ؛املاظ ىمسي ال مرج ريغب هدابع

 (هرانكلا ويصح يكلم نح مويع رهتارك ا ريجم
 «لاوش نم رهشلا رخآ ءاعبرألا موي ناكو «ةوقلا وأ ماودلا نيعمب رارمتسالا نم وهف ءمؤشلا يوق يأ :هيوق وأ

 امه سابع نبا نع هلو ءرمتسم سحن ءاعبرألا موي :اعوفرم م ةشئاعو رباجو يلع نع هيودرم نبا ىور

 فيكو :ليق ,سحن :لاق «ءاعبرألا موي نع دلو يبلا لئس :سنأ نع هلو ."رمتسم سحن رهشلا يف ءاعبرأ رخآ"
 موي سحنلا موي نإ" :لاق نم :ريثك نبا لاقو .ادومتو اداع كلهأو نوعرف هيف هللا قرغ :لاق !هللا لوسر اي كلذ

 ما يف ارضا احير ْمِهْيَلَع انْلَس راق :ىرخألا ةيآلا يف نإف ؛نآرقلا فلاحو أطخأ دقف هلاثمأو "ءاعبرألا

 اذهو «كلذك مايألا عيمج تناك اهسفن يف تاسحن تناك ولو «ةيلاتتم مايأ ةينامث يهو (١:تلصف) «ِتاَسِحَن

 نيب نم اسحن ءاعبرألا دع امنإ :لوقي نأ اسحن هدع نمل نكلو ءمهيلع تاسحن تناك امهأ دارملا امنإو ءدحأ هلقي مل

 (نيلامكلا ريسفت) .هنم باذعلا ءادتبال ؛مايأ ةينامث

 مهاتأ :ئعملاو ؛هرخآ ءاعبرألا موي نم سمشلا بورغ ىلإ رمتساو «هنم نيقب نامثل لاوش رهش يأ :خلإ رهشلا رخآ

 اهّرخَسو :ةقاحلا ةروس يف ىللاعت لاق «هرخآل مهيلع رمتساف «مايأ ةينامث لاوش نم يقابلاو «ءاعبرألا موي باذعلا

 موي نأ "رهشلا رحآ" :رسفملا لوقب دارملا سيلف كلذ تملع اذإ (:ةقاحلا) اموُسُح ماي ةيئاَمَثَو ٍلاَيل َعْبَس ْمِهْيَلَع

 يقو « ساسدنالا نم نيسلا ديدشتب :نيسدنملا (يواصلا ةيشاح) .هاهتنم وه لب «رهشلا رحخآ ناك باذعلا لوزن

 .نفدنا :سدنا :"سوماقلا"



 رمقلا ةروس كفي نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 علقنم © ٍرِعَفُم لت لوصأ ُراَجَعَأ ركذ ام مهلاحو ٌمْبن 5 دسجلا نع سأرلا نيبتف

 ٍلخنإ» :ةقاحلا يف ثنأو انه ركذو «مهلوطل لخنلاب اوهّبشو «ضرألا ىلع طقاس

 َناءَرَقْلآ انَرَسَي َدَقَلَو (َج) ِرْذُنَو ِباَّذَع َناكَفَيَكَف نيعضوملا يف لصاوفلل ةاعارم هةّيواَح

 رومألاب يأ رذنم نعم ريذن عمج © رد ُدوُمُث ْتبّدك © ٍرِكَذُم نِم ٌلَهف ركذلل

 ىلع بوصنم اَرَدَبأ اَوُلاَقَف هوعبتيو هب اونمؤي مل نإ حلاص مهيبن اهب مهرذنأ يلا

 ءاهفتسالاو هل بصانلا لعفلل رسفم تي "ارشب"ل ناتفص سو كي لافتشالا
 يأ ؟كلمي سيلو انم دحاو وهو ةريثك ةعامج نحنو هعبتن فيك :نيعملا ءيفنلا يعم

 .نونج 2) ٍرعسَو باوصلا نع باهذ ٍلَلَص ىغل هانعبتا نإ يأ اذإ آن هعبتن ال
0 

 :ةلخنلا رعق :"سوماقلا" يف :رعقنم (نيلامكلا ريسفت) .داضعأو دضعك ءزجع عمج «لخنلا لوصأ :زاجعألا :زاجعأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ظفللا نعم يف لخاد ريغ عقاولل نايب "ضرألا ىلع طقاس" :هلوقف «ترعقناف اهلصأ نم اهعطق

 (نيلامكلا ريسفت) .انهه ىبأي ءابلا نإف ؛لسرلا انهه رذنلاب دارملا سيل يأ ءرذنم نعم :ريذن عمج
 لعفب ”ارشب" بصتتنا :"كرادملا" يفو «"هعبتن" يف ريمضب هدعب روكذملا لعفلا لاغتشا ىلع يأ :لاغتشالا ىلع بوصنم

 (يواضيبلا ريسفت) .انيلع هل لضف ال ءانتلمج نم وأ انسنج نم يأ :انم .ادحاو انم ارشب عبتنأ :هريدقت «"هعبتن" هرسفي

 ."ارشب"ل ناتفص "ادحاو"و "انم" :ىلاعتو كرابت هلوق يأ :ناتفص

 لعفلاب يه ةادأ مدقتل ؛ححارلا وهو «لاغتشالا ىلع بوصنم "ارشبأ" :هلوق :"نيمسلا" ةرابع :خلإ ارشبل ناتفص

 ةفصلا مدقت هيلع لكشي هنأ الإ «"ارشب"ل تعن هنأ :امهرهظأ ,ناهجحو هيف "ادحاو"و .هل تعن "انم"و «ىلوأ

 بصن هنأ :يناثلاو ؛هيلع مدق "ادحاو" نم لاح لب ءافصو سيل ذئنيح "انم" نأب باجيو ؛ةحيرصلا ىلع ةلوؤملا

 رشبأ" نيعوفرم امهتءارق ةفص هنوكل ححرملا نأ الإ ؛مدقتملا بارعإلا نم صلخم وهو «"هعبتن" ءاه نم لاخلا ىلع

 (لمجلا ةيشاح) .الاح ال "ارشب"ل اتعن "ادحاو" نوك ححري اذهف «"هعبتن دحاو انم

 .ارشب ىلإ عحار "هل" يف ريمضلاف «"ارشب" :ىلاعت هلوقل بصانلا لعفلل رسفم "هعبتن" :ىلاعت هلوق يأ :خلإ لعفلل رسفم

 :امه سابع نبا لاقو «ءارفلا نع لقن اذك ءاههجو ىلع ةمئاه «سأرلا ةفيفحن تناك اذإ ةروعسم ةقان هنمو :نونج

 ينوعبتت مل نإ :لوقي نأك «ريعس عمج وه :هللم ةنيبع نبا لاقو ءهتعاط نم انمزلي ام. باذعو لالض يفل انإ :نيعي

 (نيلامكلا ريسفت) .هب لوقت امك ءريعس يف انك كانعبت نإ :اولاقف هيلع اوسكعف «نارينو ريعس يف متنك



 رمقلا ةروس 4 نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 هكرتو «نيهحولا ىلع امهنيب فلأ لاخدإو «ةيناثلا ليهستو «نيتزمه ا قيقحتب قل

 ام هيلإ يحوأ هنإ :هلوق فكنا دك يه هيلإ حوي مل يأ ادي هيلع يحولا كْذلآ

 ٌرِشَأْلا ثباذَكْلا نم ةرخآلا يف اًدَغ َنوُنَْعَيَس :ىلاعت لاق ا هركذ

 ةبضهلا نم اهوجرخم ِةَقاَتلآ أوُلسيَرُم اَنِإ 0 نأب مه وأ وه

 0 يأ ءحلاص ايجميقَتْرأَف مهربتخنل ةنحم ٌهَءَِؤ اولأس امك ةرخصلا

 بَدَبَبَو مهاذأ ىلع ربصا يأ لاعتفالا ءات نم لدب ءاطلا جري صأو _ عنصي امو

 ا نم بيصن بري لك اهل مويو مهل مويف «ةقانلا نيبو ع موسقم ٌهَمَسِق َءآَمْلآ

 525 .هولم مث كلذ ىلع اودامتف ءاهموي ةقانلاو مهموي موقلا هرضحي مجم َضَتَحم

 الاح نسحأو الام رثكأ وه نم انيفو ءاننيب نم ادرفنم ةلاسرلاب صخأ يأ "هيلع" يف ءاحلا نم لاح :اننيب نم
 .رافكلا يأ "مه" :هلوقو ,باذكلا يأ "وهو" :هلوق (لمجلا ةيشاح) .راكنإلل ماهفتسالاو ؟هنم

 ةقلعم ةيماهفتسا "نم" :هلإ نم (نيلامكلا ريسفت) .رتخبتلاو حرملا :رشألاو «ةوبنلا هئاعداب انيلإ عفرتلا ىلع :رطب

 قيرف يأ ادغ نوملعيس :ىعملاو «نيلوعفملا دسم ةداس ةلمجلاو ءاهربخ "باذكلا"و ءأدتبم يهو :"نوملعي"ل

 (نيلامكلا ريسفت) .جارخخإلا نع ةيانك لاسرإلا نأ ىلإ ريشي : خل! نم اهوجرخم ؟ حلاص مأ مهأ رشألا باذكلا وه

 ."سوماقلا" يف امك ليوطلا لبحلا وأ ؛ةدحاو ةريخص نم قلحخ لبح وأ ء«ضرألا ىلع طسبنملا لبحلا :ةبضحملا :ةبضحملا نم
 ات "ربطصا" يف ءاطلا لصأ يأ :لاعتفالا ءات نم (نيلامكلا ريسفت) .هل ريسفتو ةبضهلل نايب فطع :ةرخصلا

 (بيطخلا ريسفت) .قابطإلا يف داصلل ةقفاوم نوكتل ؛ءاط تلوحتف

 نيبو" :هلوقب هردق افوذحم مالكلا يف نأو ءطقف مهيلع عقاو ريمضلا اذه نأ يضتقي هعينص :لإ مهنيب ةمسق

 يفو «بيلغتلا ليبس ىلع ةقانلا ىلعو مهيلع عقاو ريمضلا اذه نأ :نيرسفملا نم هريغ ةرابع يفو ؛"ةقانلا

 ةقانلا نيبو مهنيب يأ :حراشلا لاق ولف ءاهيلع لقاعلا بلغف «ةقانلاو حلاص موق نيب يأ "مهنيب ةمسق" :"بيطخلا"

 ىلع مدآ نبل ابيلغت ؛"مهنيب" :لاق امنإ :مهنيب (لمجلا ةيشاح) .لمأت ءلهس كلذ يف رمألاو ؛هريغل اقفاوم ناكل

 (نيلامكلا ريسفت) .رضح نعم. رضتحاو «هتبون تناك نم هرضحيف يأ :خإ هرضحي (نيلامكلا ريسفت) .مئاهبلا
 يأ «لالملا نم ماللا ديدشتب :هولم م (نيلامكلا ريسفت) .هتياغو هتدم ىلإ كلذ ىلع اوقب يأ :كلذ ىلع اودامتف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةقانلا لتقب اومهف اومئس



 رمقلا ةروس عمم“ نورشعلاو عباسلا ءرججلا

 هب 29 َرَقَعَف فيسلا لوانت ئَطاَعَتَف اهلتقيل ؛ارادق ٌمهَبِحاَص أَوٌداَكَف ةقانلا لتقب اوّمهف

 لبق باذعلاب مه يراذنإ يأ ردو باَذَع َنكَفْيَكَف مه ةقفاوم ؛اهلتق يأ ةقانلا

 ميِشهك ْأوُناَكَف َةَدِحَو ٌةَحْيَص حييل اَئلَسَرَأ انإ :هلوقب هنّيِبو ؛هعقوم عقو يأ هلوزن

 ني اهين نيطنع كرما و ردشلا ناب رم ةوظحت همدعل لمع يذلا وه (2)رِظَتَحْل
 ركذلل َناَءَرَقْل اَنَرَس ص َدَقَلَو ميشمهلا وه هتسادف كلذ نم طقس امو ,عابسلاو بائذلا

 . 5 ر .هناسل ىلع مهل ةرذنما رومألاب يأ جيشا طوُ موق ْتيَّدَع وكم ني لَ

 ةحيصفلا ءاف ءافلا :"هداز" فو "خلإ كلذ ىلع اودامتف" :هلوقب هردق فوذحم ىلع فوطعم :مهبحاص اودانف

 ؛مهيشاوم ىلعو مهيلع ىعرملاو ءاملا قيض نم اولم مث ةدم كلذ ىلع اوقبف :هريدقت ءافوذحم مالكلا يف نأ حصفت

 ال نمكو «موقلا اهاماحتف «ءاملا نع تردص اذإ رمت ثيح ةقانلل نمكن :ضعبل مهضعب لاقف ءاهلتق ىلع اوعمجأف

 ءاهلتق ىلإ هوعدو هنمكم نم اهيرقو اهرودص ىلع هوهبن يأ طهرلا ةيقب هب حاصو اهلتقيل ؛فلاس نب رادق
 «قلطملا لوانتلاب بغارلا هرسفو ءءاطعلا نم لعافت هانعم لصأ يطاعتلا :فيسلا لوانت (لمجلا ةيشاح) .ىطاعتف

 (نيلامكلا ريسفت) .يقرعلا هانعم هنأكف

 لتقلا ةرشابم نأ لصحتف ,"اورقعف" :لاق ثيح ءارعشلا يف امو انه ام نيب عمجلا كلذب دصق :لإ مهل ةقفاوم

 .ريدقتلل ماهفتسالا نأ ىلإ ريشي :خ! عقو يأ (يواصلا ةيشاح) .هيلع مهعامجإب نكل ءهنم ناك

 لوزنو «ءاثالثلا موي يف ناك هنأل ؛ةقانلا رقع نم عبارلا مويلا يف ليربح مهب حاص يأ :ةحيص مهيلع انلسرأ انإ

 ءاهوحنو منغلا ةبرز :ةريظحلاو ءمهكالهإل هيبشت :رظتحملا ميشهك (لمجلا ةيشاح) .تبسلا موي يف ممي باذعلا

 دربلاو رحلا نم هيشاومل ةياقو نوكتل ؛هريغو بطحلا نم ةريظنخح ذخختي يذلا وهو ؛«لعاف مسا ءاظلا رسكب رظتحملاو
 موشهملا ئيغع. :ميشحلا ."ميشهلا وه" :هلوقو «هتنطوف يأ "هتسادف" :هلوقو :ةريظح (يواصلا ةيشاح) .عابسلاو

 (نايبلا حور) .هريغو رجشلا نم رسكنملا سبايلاب روسكملا يأ
 نم «اهفالظأب منغلا هتنطو يأ :هتسادف (نيلامكلا ريسفت) .كوشلاو سبايلا رجشلا نم روكذملا يأ :كلذ نم
 ةصق لك يف كلذ راركت ةمكح :خل! انرسي دقلو (نيلامكلا ريسفت) .رسكلا ةغللا ف :مشهلاو ءمشهلا وه سودلا

 يأبفإ» :هلوق ررك امك «باذعلا لوزنل ضتقم لوسر لك بيذكت نأ ىلإ ةراشإ ؛ربدتلاو ظاعتالا ىلع هيبنتلا

 (يواصلا ةيشاح) .امب بيذكتلا ىلع خبو ةمعن ركذ املكف «ةدودعملا ةفلتخملا معنلل اريرقت 4ناَبذَكُت اًمُكَبَر ءالآ

 ليلخلا ميهاربإ يحخأ نبا وه اطول نأ كلذو .مهل لسرأو «مهدنع نكس نيذلا ةعامجلا مهو يأ :خإ طول موق

 ءاوبذكف مهل هللا هلسرأف ءاهارقو مودسب طولو نيطسلفب ميهاربإ لزنف «قارعلا نم همع عم جرح مالسلا امهيلع

 (يواصلا ةيشاح) .باذعلا مُّب لحف



 رمقلا ةروس 446 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 نود ةدحاولا «ةراجحلا راغص يهو ءءابصحلاب مهيمرت احير اًبِصاَح ّحْهَلَع اَئلَسْرأ آن

 راحسألا نم © ٍرَحَس مُهَسسم هعم هاتنبا فلو طول لال اوكلهف ,فكلا ءلم

 ةفرعم هنأل ؛فرصلا عنمل نيعم موي نم ديرأ ولو «نيعم ريغ موي نم حبصلا تقو يأ
 بصاخلا لسرأ لهو «"لا"ب ةفرعملا يف لمعتسي نأ هقح نأل ؛رحسلا نع لودعم

 يناثلا ىلعو ءلصتم هنأب لوألا ىلع ءانثتسالا نع ربعو «نالوق ؟ال وأ طول لآ ىلع

 َكِلاَذَك اًنِدنِع ني اماعنإ يأ ردصم َدَمَحَي احمست سنجلا نم ناك نإو «عطقنم هنأب
 احماست :ةححكست يو

 ةديدشلا حيرلا بصاحلاو ءزاجحلاب عضوم وهو ءبصحلا هنمو ءىصحلا :دملاب ءابصحلا :"راتحملا" يف :خلإ ابصاح

 هبابو ءهب اهتبصح دقف رانلا يف هتيقلأ ام لكو «ىمرت يأ رانلا هب بصحت ام :نيتحتفب بصحلاو ,ىصحلا ريثت
 امك فرصناف «نيعم موي رحس هب دري مل ةركن رحسلا نأ ىلإ هب راشأ :راحسألا نم (لمجلا ةيشاح) ."برض"

 ديرت ةفرعم اذه انرحس هتيقلو ؛حبصلا ليبق رحسلا :"سوماقلا" ف لاق :خلإ ديرأ ولو (يحركلا ريسفت) .هررق
 (نيلامكلا ريسفت) .رحسب هتيتأ :تلقف هتفرص ةركن تدرأ اذإو ؛كتليل رحس
 سنج نم طول لهأ نأل ؛ديعب اعطقنم ءانثتسالا نوك هجو نأ ىلإ كلذب راشأو «ةرابعلا يف الهاست يأ :احمست

 لصتم ءانثتسالا نأ لصحتف ءطول لهأ ريغ ىلع وأ عيمجلا ىلع بصاحلا لوزنب انلق ءاوس ؛لاح لك ىلع موقلا
 يف الهاست يأ (يواصلا ةيشاح) .ديعب اعطقنم هلعجو ءهنم ئثتسملا سنح نم ىئثتسملا نوكل ؛لاح لك ىلع
 ىلع عاطقنالاو لاصتالا رادم نأل ؛"سنجلا نم ناك نإو" :هلوقب هل راشأ امك «ةرابعلا ريرحت مدعو «ريبعتلا

 (انخيش) .عطقنم هنأب ءانثتسالا نع ريبعتلا حصي ال هنم ئثتسملا سنج نم ئثتسملا ناك ثيحف ءاهمدعو ةسناجما
 ىلع بصاحلا لسرأ هنأ نيعملا نوكيو «لصتم هنأ :امهدحأ ءناهجو هيف "طول لآ الإ" :هلوق :"نيمسلا" يفو
 نع ةرابع همدعو عاطقنالا نإف ؛ههجو ام يردأ الو ءعطقنم هنأ :يناثلاو .مهيلع لسري مل هنإف ؛هلهأ الإ عيمجلا

 ."لمجلا" نم «لحاد اذهو ءهنم ئثتسملا يف ئئثتسملا لوخد مدع

 لماعلل ليلعت هل لوعفم وأ «ةمعن ءاحجنإلا ذإ ؛نعملا يف "مهانيحن" وهو «هلماعل قالم قلطم لوعفم يأ :ردصم
 نم لعف امإ هبصان ءرم امك ماعنإلا نيعمب ردصم "ةمعن" نأ ىلإ هب راشأ "اماعنإ" :هلوق :"”يحركلا" يفو .روكذملا

 يف امإ ليوأتلاف ؛هلحأل لوعفملا ىلع هبصن حصيو «مهيلع هللا نم ماعنإ مهتيجنت نأل ؛"مهانيحن" نعم نم وأ هظفل

 (لمجلا ةيشاح) .لماعلا يق امإو ردصملا



 رمقلا ةروس 44١ نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 َدَقَلَو امهعاطأو هلوسرو هللاب نمآ نم وأ ءنمؤم وهو ءانمعنأ (2) ٌركش نم ىزجن
 9 رُدشاِب اوبذكو اولداحت اَوَراَمَتَف باذعلاب مهايإ انتذخأ اََتَمَطَب طول مهفوح مُهَرَّدنَأ

 يف هوتأ نيذلا موقلا نيبو مهنيب يلخي نأ هولأس يأ ءِهِفيَص نع ُهوُدَوَر َدَقَلَو هراذنإب
 اهانلعجو ,مهانيمعأ ٌمجْيَعَأ آَئَسَمَطَف ةكئالم اوناكو مم اوثبخيل ؛فايضألا ةروص

 ريغ موي نم حبصلا تقو َةَركُب ِمُهَحَبَص َدَعَلَو هتدئافو هترمث يأ يفيوختو يراذنإ يأ
 َدَقَلَو 29 رُّذُمَو باَذَع اوُقوُذَف ةرخآلا باذعب لصتم مئاد عج ٌءقَتَسُم ٌباَدَع نيعم

 © ُرَدَنْلا هعم همرق َنَوَعَرِف َلاَء َءاَج َدَقَلَو © رْكَذُم نِم ّلَهف ركذلل َناَءْرقْلا اَنَرْسَي

 يلا عستلا يأ اَهِلك انِتَياَعِب أوْبَدك لب ءاونمؤي ملف ءنوراهو ىسوم ناسل ىلع راذنإلا
 7 5 ردو 9 ا 1 يل *  ءءء 5

 00 «ردذتعهم يوقف (2ي) ردتقم يوقف زيزع دخا باذعلاب مهن ذخأف ىس وم اهيتوأ

 َ هلعافل ٌفاّضم ردصم

 اذقلا ولاا يَجنْيَوإم :لاق «ىلاعت همعن ركش نم لكل ماع وه لب ءطول لآل ةيصوصخ الف يأ :ركش نم يرجن

 قاب هنأو «ةدحولا ئيعم هيف ردصم هنا ىلإ ريشي :باذعلاب مهايإ انتذخأ (يواصلا ةيشاح) 515١(. :رمزلا) «جهَتَزافَمي

 نيبو مهنيب ةيلختلا هنم اوبلط يأ :ممج اونبخيل (نيلامكلا ريسفت) .باذعلا هنم ردابت نإو يردصملا هانعم ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .بهذو ءاج :دوري دار نم بلطلا :ةدوارملاو .ةشحافلاو ركنملا ممي اولعفيل ؛فايضألا

 (حارصلا) .اهدر يأ هنيع قفص :لاقي اضيأو «(نيلامكلا ريسفت) .ةحوتفم فكلاب برضلا :قيفصتلا :اهقفص نأب

 (نيلامكلا ريسفت) ."راذنالا اوقوذ"ل ئيعم ال هنإف :هترمث يأ .مالكلا مظتنيل لوقلا ريدقت ىلإ ريشي :خلإ مهل انلقف

 لوأ دارملا نأ ىلع «ثينأتلاو ةيملعلل ةفرصنم ريغ «ةركبلا :ئرقو ءفرص اذلو ءةركن يهف :خلإ حبصلا تقو

 (نيلامكلا ريسفت) .نيعم رام

 .فيرعتلاو ثينأتلل ؛فرصلا عنتما هنيعل هب دصق ولو «ةركن هنأل ؛"ةركب" فارصنا ىلإ ةراشإ :نيعم ريغ موي

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذب ىلوأ هنأب ملعلل ؛هركذ نع مهرك ذب ىفتكاف يأ :هعم هموق (بيطنخلا ريسفت)

 .كوراهو ىسوم يأ لسرلا مهعءاج يأ «ريذن عمج نوكي نأ ماقملا اذه 5 حصيو ءردصم رذنلاف :راذنإلا

 (يواصلا ةيشاح) .مدلاو ع دافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلاو سمطلاو نينسلاو ديلاو اصعلا يهو يأ :عستلا
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 ىلإ حون موق نم نيروكاذملا كيلو ني ريح «شيرق اي :مٌراَفُكَأ ءيش هزجعي ال رداق

 ؟بتكلا 29 رز ىف باذعلا نم ٌةَءآَرَب ءشيرق رافك ايركل أ اوبذعي ملف نوعرف
 مهلبق نم بذع امك

 رافك يأ َنوُلوقَي مأ كلذك رمألا سيل يأ يفنلا نعم. نيعضوملا يف ماهفتسالاو

 عمج انإ :ردب موي لهج وبأ لاق امو ,دمحم ىلع ,جرِصَتمُم عمج يأ ميج نع شيرف

 0 5 هللا 0 رصنو ردبب 00 5 ريد نر فت خل 7 بخت

 يك

 (بيطنخلا ريسفت) .هيلع نوتباثلا ءرفكلا يف ةكم لهأ اي مكنم نوخسارلا يأ :وكرافكأ

 مكنم مهتيريخ روهظ عم مهباصأ ام مهاصأ دق ئعملاو ,هنع ببستم ىعملا يف يفنملا ريخلا ىلع فطع :اوبذعي ملف
 (دوعسلا يبأ ريسفت) ؟الاح أوسأو اناكم مهنم رش متنأو كلذ نم مكبيصي ال نأ نوعمطت لهف «ةدشلاو ةوقلا يف

 (نيلامكلا ريسفت) .باذعلا نم باتكلا يف ةءارب مهل الو ءمهلبق نمم ىوقأو اريخ مه الف :كلذك رمأ سيل يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .اديكأت سيل ذإ ؛!"نحن"ل اربح هعوقو حصيل ؛"عمج"ب عيمجلا رسف امنإ :عمج يأ

 ةقفاومل ؛نورصتنم :لقي لو (دوعسلا يبأ ريسفت) 0 دارفإلاو ءاضعب انضعب رصني يأ :رصتنم

 لعافت ىعمب لعتفا وهف ءدمحم ىلع ضعب ىلع انضعب رصانتم يأ :دمحم ىلع ."بيطخلا" نم ؛يآلا سوؤر

 ريغ نم مهيلإ لوقلا ةبسنف :لاق املو (نيلامكلا ريسفت) .بلغت ال ءادعألا نم مقتنم يأ رصتنم :ليقو ءمصتخاك
 ؟يه ام ملعأ مل :لاق تلزن امل اهنأ هو رمع نع يور :خلإ عمجلا مزهيس (نيلامكلا ريسفت) .لهج يبأ ةيمست

 مزهيس :لوقيو عردلا سبلي وت هللا لوسر تيأرو ءردب موي ناك املف ؛ءكلذ اهيف نوكي ىلا ةعقاولا ام يأ

 (يواضيبلا ريسفت) .ةيآلا اذه نم دارملا تملع يأ هتملعف ؛عمجلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هربد يلوي دحأ لك نأل وأ ءسنجلا ةدارإ ىلع لصاوفلل ةظفاحم ؛درفأ امنإو «رابدألا يأ :ربدلا نولويو

 ةعاسلا نإف ؛هنم مظعأ رمألا لب ,مهرابدإو مهمازهنا ىلع رصتقم ريغ رمألا نأ ىلإ ةراشإ :مهدعوم ةعاسلا لب

 رثكأ لوق اذه ءرارصإلا ةقيرط ىلع هنم وه ام نيب مث ءربدلا نم ايندلا يف مهبيصي ام ركذ هنإف مهدعوم

 عقو ام سيل يأ :مهدعوم ةعاسلا لب . "ريبكلا" نم .مدقت نم لكل ماع ةعاسلاب راذنإلا نأ رهاظلاو ءنيرسفملا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هتامدقم نم ردب يف مهل عقو امو ؛مهياذع لصأ دعوم ةعاسلا لب «مهتبوقع مامت ردب يف مهل

 ؛رامضإلا مام يف راهظإلاو .هنم صالخلا ىلإ ىدتهي ال يذلا عيظفلا رمألا يهو «ةيهادلا نم ليضفت لعفأ :ىهدأ

 (يواصلا ةيشاح) .ليوهتلل
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 ةرعسم ران © ٍرعسَو ايندلا ف لتقلاب كاله ٍلدلَض ىف َنيِمرِجملا نإ ايندلا باذع نم م تمل و ذر ٠ ا 1 : 5 5 م 5 ب مه 1 ٠

 هرسفي لعفب بوصنم ِءَْنب لك انإ .مكل منهج ةباصإ مجوَرَقَس َسسَم أوقوُذ :مهل لاقيو
 560*151 10 0 0 000-بب5 001 يأ "لك" نم لاح ريدقتب 02) رَدَقِب ُهَسِقَلَخ

 رعسو لالض يف :هلوقل فرظ :نوبحسي موي (نايبلا حور) .ميظعلا رانلا داقيإ :ريعستو ةرعسم :ةرعسم ران

 ىلع. "لك" بصن ىلع ةماعلا :خلإ ءيش لك انإ (دوعسلا يبأ ريسفت) .نورجي موي يأ (نيلامكلا ريسفت)
 زوجي ال ام مهوي عفرلا نأل :لاق .مهضعب هبجوأ لب ءبصنلا سانلا حجر دقو «عفرلاب كامسلا وبأ أرقو «لاغتشالا

 ,"ءيش"ل وأ "لك"ل ةفص "هانقلخ"و ءأدتبم ناك "ءيش لك" عفر اذإ هنأ كلذو «ةنسلا لهأ دعاوق ىلع

 ىلاعت هلل اقولخم سيل ءيش كانه نوكي نأ مزليف .هلمأتم ىلع ىفخي ال موهفم هل نوكي ذئنيحو ؛هربخ "ردقب"و

 ظ .مهضعب هررق اذك ءردقب سيلو

 لك نأ ديفي لب ؛همومع ىلع لدي ال عفرلاو «قلخلا مومع ىلع هتلالدل ؛ىلوأ بصنلا ناك امنإو :ءاقبلا بأ لاقو
 "هانقلخ "ف ءردقب هانقلخ ءيش لك انقل انإ :ريدقتلا نأل ؛مومعلا ىلع "لك" بصن لد امنإو ءردقب وهف قولخم
 نوكي نأ زوجي الو «تاقولحملا عيمج معي ماع ظفل اذهف «”"ءيش لك"ل بصانلا رمضملا "انقلخ"ل ريسفتو ديكأت

 امل اريسفت نوكي الو ,فوصوملا الو لوصوملا لبق اميف نالمعي ال ةلصلاو ةفصلا نأل ؛"ءيش"ل ةفص "هانقلخ'

 ؛مومعلا ىلع لدي كلذو ءبصانلا رمضملل اريسفتو اديكأت الإ قبي ل ةفص "هانقلخ" قبي مل اذإف ءامهلبق اميف لمعي

 وه "لك" يف مهدنع بصنلاف «هب ىلوأ وهف «لعفلا بلطي مهدنع "انإ" نأل ؛رايتخالا وه بصنلا نإف اضيأو
 - .عفرلا نم ىلوأ بصنلا ناك ماهبإلا نع جورخلاو مومعلا نيعم هيلإ مضنا اذإف «رايتخالا
 ريخطا وه لعتفلا نكي نأ قلع ىعلا/ تاكو: رعت حلقي عتمج اهاذأو .فصولا هيف مهوتي لعفلا ناك اذإ :موق لاقو

 لعفلا نأ ليخت عفرلا ةءارق نأل ؛عض نوما اذه هنمو ءفصوب سيل لعفلا نأ حضتي ل ا

 ربخ هنأل ؛عفر لحم يف عفرلا ةءارق ينو «بصانلا لعفلاب قلعتم بصنلا ةءارق ىلع "ردقب"و ."ردقب" ربخلا نأو ءفصو

 ءيش لكو" :هلوق يف عفرلا رايتخا نم اذه سكع ابيرق تأيسو «"نإ"ل ربخ عفر لحم يف اهربخو "لك"و ."لك"ل
 ول كنأ كلذو «هفالح عقاولا نأل ؛نيعملا داسف ىلإ يدؤي هبصن نأل :اولاق ,هعفر يف فلتخي مل هنإف ؛"ربزلا يف هولعف

 ةءارق امأو ءاهولعفي مل ادج ةريثك ءايشأ ربزلا يف ذإ ؛عقاولا فالح وهو ءربزلا يف ءيش لك اولعف :ريدقتلا ناكل هتبصن

 نم ناعضوملا ناذهو ؛هعفر ىلع قفتا كلذلو ,دوصقملا وهو «ربزلا يف تباث وه هولعف ءيش لك نأ ىلإ يدؤتف عفرلا
 (لمجلا ةيشاح) .نيبراقتم نيناكم يف ةدحاو ةروس يف اهئيحب قفتا ّيلا ةيبرعلا لئاسملا تكن
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 ابيأ

 لإ ةدوحجو ديرن ءيشل آن اناا 'ءةانقلح.“' هريخخ أادتبم عفرلاب ل :ئرفو

 5 يهنلا لباقم رمألا :
 َداَرَأ اَذِإ ُهْدْمأ امنِإ در "نك" يهو ةعرسلا ف (جررَصبلاب حملك َدح'و ةرمأ

 ةلهمو فقوت ريع نم 95 - ربا بم لما 7 ا #  ل

 ممألا نم رفكلا يف يف مكهابشأ َرُكَعاَيْشَأ انكلهأ َلَعْلَو «ثوكيف نك هل لقي نأ ايش
- 00 

 ءْىَش ٌّلكَو اوظعتاو اوركذا يأ رمألا يعم. ماهفتسا ؟ ©) رك َّدُم نم َلَهَف ةيضاملا

 وأ بنذلا نم ريبكو ٍريغَص ُلكو ةظفحلا بتك 29 رُبْرلَا ىف بوتكم ءدابعلا يأ ُهوُلَعَ

 ديرأ جربتو نيتاسبوسّنَج ىف َنيِقّتماَنإ ظوفحملا حوللا يف بتتكم جِتْوَطَعَسُم لمعلا
 نم نوبرشي مهنأ :نيعملا .”"دسأو دسأ" ك اعمج ءالاو نونلا مضب ئرقو «ءسدجلا هب

 «ميثأت الو هيف وغل ال قح سلجم ٍِقّدِص ٍدَعَقَم ىف رمخلاو لسعلاو نبللاو ءاملا اهرامنأ

 0 ا ا ل ا م «سنجلا هب ديرأو

 ةلجعلاب رظنلا :حمللا :رصبلاب عملك 0 :ةعاطم ةرمأ ىلع :لاقي ءرمألا نم ةرم يهو :ةرمأ

 .ةحمللا مسالاو «فيفح رظنب هرصبأ اذإ هحنأو هحن :"حارصلا" يفو (نايبلا حور) .عيرس رظنك حملك ئعمف
 مهلاثمأب يأ (ه : ل :ىلاعت هلوقو ء«ضعب يأر مهضعب عبتي موق لك عيش :مكعايشأ

 ىلع ةقرفلاو «هراصنأو هعابتأ رسكلاب لحرلا ةعيش :"سوماقلا" يف لاقو «"حارصلا" نم «عابتأ :ةعيش «ةيضاملا عيشلا نم

 (نايبلا حور) ."تادرفملا" يف امك «هنع رشنيو ناسنإلا هب ىوقتي نم وهو «ةعيش عمج عايشألا .ةدح
 يف هلامعتساب امإ «هابشألا هب ديرأ دحاو سنج نم بلاغلا يف اوناك املو ؛عابتألا ةغل عايشألا :رفكلا يف مكهابشأ

 نوكي هنإف ؛ئعملا دسفي هبصن نأل ؛هعفر ىلع اوقفتا :لإ! ءيش لكو (نيلامكلا ريسفت) .ةراعتسالا قيرطب وأ همزال

 (نيلامكلا ريسفت) .عقاولا فالح وهو «ربزلا يف ءيش لك اولعفو :ذئنيح ىيعملا
 امك اعوفرم فك سابع نبا نعو «ةلصافلا لحأل ؛درفأ امنإو «رافأ اهيف ةنجلا نأل ؛دحاولا ال يأ :سدجلا هب ديرأ

 :فتكك رهو «ةعسلا :ةكرحم رهنلا :"سوماقلا" يف ءراح رهنب سيلو «ةعسلاو اضفلا :رهنلا :هيودرم نبا هجرحأ

 مهدنع ليل الو ةملظ ال هنأ دارملاو ءباحسو بحسك راف عمج وه :ليقو :خلإ اعمج (نيلامكلا ريسفت) .عساو
 وغل الب ةقحلا رومألا هيف ركذي اسلحم نعي ؛قحلا قدصلاب دارملا نأ ىلإ ريشي :لإ وغل ال (نيلامكلا ريسفت) .اهيف

 (نيلامكلا ريسفت) .نييعلا نامثعل ذاشلا يف "ىرقو" ءدحاو سلجم ال سلام هيف ةنجلا نإف ؛سنجلا هب ديرأو «ميثأت الو
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 فاللخب «ميثأتلاو وغللا نم ةملاس تانحلا نم سلاجم ف مهنأ :نعملا "دعاقم" :ئرقو

 قفداض: رهو «الديو اناث اخ اله «ترعاو كلذ نم لشق نأ لقف اهدلا :قلاغ

 رداق © رِدَتقُم هعساو كلملا زيزع يأ ةغلابم لاثم ٍكيِلَم َدنِع هريغو ضعبلا لدبب
 0000 ةغلابم ةغيص يأ 9

 .ىلاعت هلضف نم ةردقلاو ةبترلا ىلإ ةراشإ "دنع" .ىلاعت هللا وهو ءيش هزجعي ال
 ةبرقلاو :ةحخسن فو

 عع

 يهو «ةيندمف ةيآلا (ٍضْرَأْلاَو ِتاَواَمَّسلا يِفْنَم َُلأْسْي) الإ وأ ةيكم نمحرلا ةروس
 ةيآ .نوعيصو نام وأ تس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 © َناََبْلآُهَمَّلَع .سنجلا يأ مت) نيسنإلا َقَلَح © َناَءَرُقْلا ءاش نم ِمَّلَع ©) نحيل

 يف" :ىلاعت هلوق يأ :اذه برعأو (نيلامكلا ريسفت) .سنجلا روهشملا يف امي دارملا نأ ىلع لديف :دعاقم ئرقو

 يأ "الدبو" :هلوقو ,"رهو تانج يف" :ىلاعت هلوق وه لوألا ربخلاو "نإ"ل يأ "ايناث اربح" :هلوقو «"قدص دعقم

 (نايبلا حور) .ةفاسملاو ناكملا برق نود ةناكملاو ةلزنملا برق ةيدنعلا نم دارملا :كيلم دنع ."تانج يف" :هلوق نع

 يف هاوس امع هللاب نيقتملا نيعي :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يفو ."خلإ ةبترلا ىلإ ةراشإ دنعو" :هلوقب حراشلا راشأ هيلإو

 يف «فراوعلا يلآلو فراعملا ررد اهنم نوحرخيو اهيف نوسمغني «ةمكحلاو ةفرعملا هايم رافأو ؛ةلصولا تانح
 ئيقسيو نيمعطي يبر دنع تببأ دلك لاق امك «ةيدنعلا ماقم يف ةيتاذلا ةدحولا ماقم وه قدص دعقم
 امل ؛نآرقلا سورع ىمست :نض-رلا ةروس (نيلامكلا ريسفت) .يناكملا نود يبترلا برقلل ةيدنعلا نأ نعي :ةراشإ دنعو
 نباو ةشئاع نع يور اذك :ةيكم (يواصلا ةيشاح) .نمحرلا ةروس نآرقلا سورعو ءسورع ءيش لكل نأ درو
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيندم امنأ هنعو ءامُكُح سابع نباو ريبزلا

 يف وه موي لك ضرألاو تاوامسلا يف نم هلأسي" :امه ناتيآلاو «ييورزاكلا هب حرص امك نيتيآلا هباوص :ةيآلا
 ؛باوص وهف حراشلا لاق ام :لوقأ (لمجلا ةيشاح) .ىرحأ هذه "نابذكت امكبر ءالآ يأبف" ,ةدحاو هذه "نأش
 ءالآ يأبف" امأو ,"ضرألاو تاوامسلا يف نم هلأسي" :امب نيعأ ةدحاو يه ةنيدملاب صتخم اهورن يلا ةيآلا نأل

 أدتبم هنأ وأ ءنمحرلا هللا يأ فوذحم أدتبم ربخ :نمحرلا .مهفاف «ةنيدملب صتخم. سيل اهلوزنف "نابذكت امكبر

 .هربخ هدعب امو أدتبم وه وأ ءانبر نمحرلا يأ فوذحم هربخ
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 تابنلا نم هل قاس الل ام ْمَجَنْلاَو كايرجي باسحنب 2 3ناسكا هعلاو نيفعلا قطنلا

 ٌعَضَوَو اَهَعَفَر َءاَمَسِلآَو .امهنم داري ام. ناعضخي 2 ناَدِجَسَي قابسل اك عتلاو

 نزوي ام 2 ناَريِمَلا ىف اوروحت ال نأ لجأل يأ اَوَعطت لأ لدعلا تبثأ 9 تَراَريِمْل

 ّضَرألاَو نوزوملا اوصقنت م#و َناَريِمْلا ورديت اَلَو لدعلاب طَسفْلاِب تررَوْلآ اوُمِيقَأَو هب

 دوهعملا ُلَخَتلآَو هَهَكَف ايف مهريغو نجلاو سنإلا قلخلل () ِمانأَلِل اهتبثأ اَهَعَصَو

 2 ناَمعَيلاَو نبتلاٍ فَصَعلا وذ ريعشلاو ةطنحلاك ُسَلَلَو اهعلط ةيعوأ 6 ٍماَمكأْلآ ُتاَذ

 -مضلاب- نابسحلا يأ] :باسكب (نيلامكلا ريسفت) .تاناويحلا رئاس فالخب «ريمضلا يف امع ريبعتلا يأ :قطنلا

 نأ ىلإ كلذب راشأ [(نايبلا حور) .امهلزانمو امهجورب يف ردقم باسحب نايرجي :ىئعملاو ,باسحلا نعم, ردصم

 فيغرو «نابهشو باهشك باسح عمج نوكي نأ حصيو «نارفكو نارفغك باسحلا نيعم. درفم "نابسحب' :هلوق
 ىلع دابعلا عفانمل ؛هنايدعتي ال ءدحاو رادقم امهزانمو امهحورب يف نايرجي رمقلاو سمشلا نأ :ئعملاو «نافغرو

 ] (يواصلا ةيشاح) .اهاهتنمل ايندلا ًادبم نم «ةيطبقلاو ةيرمقلا روهشلاو لوصفلا بسح

 نأب لدعلا يأ :نازيمللا عضوو (نيلامكلا ريسفت) .ءامسلا محب محنلا :دهاجم نعو سابع نبا نع يور اذك :خلإ قاس ال

 لدعلاب دي لاق امك «ماقتساو ملاعلا رمأ مظتنا يح ؛هقح قح يذ لك قوو «هقحتسم دعتسم لك ىلع رفو

 "ال"و «ةبصانلا يه "نأ" نأ ىلإ هب راشأو :خلإ نأ لجأل يأ (يواضيبلا ريسفت) .ضرألاو تاوامسلا تماق
 (لمجلا ةيشاح) .ةردقم ةلعلا مال اهلبقو «"نأ"ب بوصنم "اوغطت"و «ةيفان

 هب نزوي يذلا نازيملا هنإ :لاق نمو ءروجلا هنايغط :لاق لدعلا نازيملا :لاق نمف :"بيطنخلا" يف لاق :هب نزوي ام

 ذحأ نازيملا يف نايغطلا نأل ؛كلذو «"نازيملا يف اوغطت ال نأ" :هلوقل حاضيإ :نزولا اوميقأو .سحبلا هنايغط :لاق

 (يواصلا ةيشاح) .نيفرطلا نيب طسوتلا :طسقلاو «,صقانلا ءاطعإ :راسحإلاو «دئازلا

 (نيلامكلا ريسفت) .بسحف نحلاو سنإلا مه :نسحلا نعو ءضرألا ىلع بدي ام لك هنإ :كاحضلا لاق :قلخلل
 :"يواضيبلا" يف :نبتلا .ةلخنلا رون :علطلا :اهعلط .علطلا ءاعو -رسكلاب- مك عمج مامكأ :مامكألا تاذ

 .هوحنو رب نم عرزلا ةفيصع - رسكلاب - نبتلا :"سوماقلا" يفو .نبتلاك سبايلا تابنلا قرو :فصعلا
 هتحئار تباط ام لك وهو مشي يذلا يأ "مومشملا وأ" :هلوقو ,حيحص اضيأ وهو «قزرلا :ةخسن يف :قرولا



 نمحرلا ةروس 4 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ءةرم نيثالثو ىدحإ تركذ 2 ناَبَذَكُن نحلاو سنإلا اهيأ اَمُكَبَر معن ٍءآَلاَ يأ

 ةروس تك هللا لوسر انيلع أرق :لاق رباح نع مكاحلا ىور امل ؛ريرقتلل اهيف ماهفتسالاو

 ءادر مكنم نسحأ اوناك نجلل ؟اتوكس مكارأ يل ام" :لاق مث ءاهمتخ يح نمحرلا

 ءيشب الو :اولاق الإ 4نابْذَكُت اًمُكَبر ءالآ يبق ةرم نم ةيآلا هذه مهيلع تأرق ام

 سباي نيط ٍلَصلَص ني مدآ َنَسنإْلا لَ ".دمحلا كلف «بذكن انبر كمعن نم
 ناَجْلَقَحَو نيطلا نم خبط ام وهو يجول رقت اذإ توص يأ ةلصلص هل عمسي
 لاَ يأ ناحدلا نم صلاخلا اهبل وه (2) ران ني جرام نِم سيلبإ وهو «نحلا ابأ
 ل ل بيلا قرشم نقلا ْبَر (ه) نادك يك

 .ةيآلا هذه نم لدب لإ "يأبف" :هلوقو «ةدئاز "نم" :ةرم نم .ةمعنلا يعمر ,ءاعمأو ىعمك ىلإ عمج :ءالاع

 :هلوقو "ناف اهيلع نم لك" :هلوق اهيفو «معنلا نم ةروسلا يف ةروكذملا لمجلا عيمج نأ يضتقي اذه :خلإ اولاق الإ

 امكبر ءالآ يأبف" :هلوقب معنلا ظفلب اهدعب نايتإلا نسح فيكف "نارضتنت الف ساحنو ران نم ظاوش امكيلع لسري"

 باذعلا ريخأتو ةمعن ءانف تقول قولخم وه ام ءاقبإو باذعلا ريخأتو ءالبلا عفد ءالآلا ةلمج نم نأب بيجأو ؟"نابذكت

 (لمجلا ةيشاح) .عيضولاو فيرشلا نيب توملا يف ةيوستلابو «كلذب انيلع نتما اذهلف ,ةمعن اضيأ ةاصعلا نع

 00 ةرثن اذ تاريشهل عنب اهيح جاك ذأ و يأ ”راخفلاك" :هلوق .ال وأ بيع هيف له ربتخيل يأ :خلإ رقن اذإ

 اَمَح نم لاّصْلَص نمو :رجحلا ةروس فو «راخفلاك لاصلص نم ناك مدآ قل نأ ةروسلا هذه يف دافأ ىلاعت

 لآ" يفو ؛ديلاب قصلي يأ ١١( :ةيآلا) 4 بزال نيط نمط :"تافاصلا" يفو «ريغتم دوسأ نيط يأ (57:ةيآلا) نوُنسَم
 هك ضرالا تارت ووولعا قاعتمأل كلدو امي يفانت الو ةيآلا) 4 بارت نم ُهَقلَح مَآ ٍلثمك : "نازمع

 ةياغ يف راص ىح هسييأ مث «يناوألا روصت امك هروص مث ءانونسم أمح راص ىح هكرت مث ءابزال انيط راصف ءاملاب
 ضرألاف «هؤانثأ ةراتو هؤدبم ةزات عضوملا اذه ريغ يفو «هراوطأ رخآ انه روكذملاف ءتوص رقن اذإ راخفلاك ةبالصلا

 هتلبج يف بلاغلا نكل عبرألا رصانعلا نم وهف منهج حيف نم وه يذلا رحلل لماحلا ءاوحلاب ناجوزمم هوبأ ءاملاو همأ

 (يواصلا ةيشاح) .اهيلإ بسن اذلو ؛رانلا هتلبح يف بلاغلا نكل عبرألا رصانعلا نم قلخن نانا نأ امك «بارتلا

 ؛هعفر ىلع ةماعلا :نيقرشملا بر (نيلامكلا ريسفت) .فزخلا :هل لاقيو ءرجحت ىح هنم قرتحا ام يأ :خبط ام

 - وه يأ رمضم أدتبم ربخ هنأ :يناثلاو .ضارتعا امهنيب امو ؛"نيرحبلا جرم" هربح أدتبم هنأ :امهدحأ .ناهجو هيفو



 نمحرلا ةروس 444 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 لسرأ ّجَرَم وروي ب هج يرحل فيصلا قرشمو

 ىلاعت هتردق نم زجاح ْعَرَرَب اًمْجَيَب نيعلا يأر ف يف 22 ناَيقَتلَي حلملاو بذعلا ع ِنْيَرْحَبْل

 نك 1 1 ارا رع اميبسلرو ل ل كم

 2 2 يا يعل ىفنلل ىلع فطع
 امهدحأب قداصلا امهعومجم نم اًمثنم لعافلاو لوعفملل ءانبلاب حر جف ناَبَذَكَت

 0 ا و ا 2و كر اَجَرَمْلَو ٌولؤللا حلملا وهو

 :ةلبع يبأ نباو ."ناسنإلا قل" يف ريمضلا نم لدب هنأ :ثلاثلاو ءايشألا هذه لعف يذلا كلذ يأ «نيقرشملا بر <

 علطي مل هنأكو ."امكبر" نم لدبلا ىلع ضفخلا مالكلا يف زوجيو :يكم لاق ؛"امكبر"ل انايب وأ الدب رجلاب "بر"

 (لمجلا ةيشاح) .ةلوقنم ةءارق هنأ ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .مورلاو سراف يرحب :ليقو «حلملاو بذعلا ءاهتلسرأ اذإ :ةبادلا تحرم نم :نيرحبلا لسرأ

 نوككي نأ زوجي ؛خزرب امهنيبو ةنراقم نوكت نأ زوجيو «ةردقملا لاحلا نم ةبيرق يهو «نيرحبلا نم لاح :نايقتلي

 نم هبرقل ؛نسحأ وهو «هب لعاف خزربلاو «لاحلا وه هدحو فرظلا نوكي نأو ءالاح نوكي نأو ةفنأتسم ةلمج

 ىرخأ لاح "نايغبي ال"و ."نايقتلي" لعاف وه :يناثلاو «نيرحبلا وه :امهدحأ ,ءناهجو لاحلا بحاص يفو .درفملا

 يف لاحلا هذهو ءامهيغب مدع لاح يف خزرب امهنيبو «نييغاب ريغ نايقتلي وأ «نييغاب ريغ امهجرم يأ ءاهلبق َيلاك
 هر رهو العلا تح يحدلجب م ايكو لإ كد ردا :لاقو مهضعب لحمت دقو ءايغبي الثل ئرعملا ذإ ؛ليلعتلا ةوق

 (؟ 4 :مورلا) 4 قزَبلا مكي مكيري هتايآ ْنِمٌو» :ىلاعت هلوقك درطم فذح وهو ءاضيأ "نأ" تفذح مث ."نإ"و "نأ" عم

 (لمجلا ةيشاح) .لعفلا عفترا "نأ" تفذح املف

 لك زواحجتي ال يأ :نايغبي ال (نيلامكلا ريسفت) .رخآلاب امهدحأ طالتخا نم عنمي ىلاعت هتردق وه زجاحلاو : نجاح

 ينج يف ترفح مف «حلملاب جزتمي ل هلاح ىلع قاب حلملا يف لخادلا بذعلا ءاملاف ؛هقلاخ هل دح ام امهنم دحاو

 ؛ىلحأ اهنم جراخلا ءاملا ناك حلملا نم ةرفحلا تبرق املك لب «بذعلا ءاملا تدحو نكامألا ضعب يف حلملا

 يغبي فيكف «لقع الو هل كاردإ ال دامح لاح اذه ناك اذإو «ىلاعت هتردقب امهزجحو نيعلا يأر يف هللا امهطلخف

 (يواصلا ةيشاح) .ضعب ىلع مهضعب ءالقعلا
 دب ال ضعبلا ىلع هقدص نكل ءاهضعببو دارفألا لكب قدص نإو عومجملا نأل ؛رهاظ ريغ اذه :امهدحأب قداصلا

 نم معأ ةعمتجملا دارفألا هانعم عومجملا ظفل نأل ؛ةميظعلا ةرخصلا لمحي لحجر لك :كلوقك «ضعبلا ددعت نم هيف

 (لمجلا ةيشاح) .امهدحأ نم يأ :لاقف ,فاضملا فذحب اذه ررق هريغو ءاهضعب وأ ةيهاملا دارفأ عيمج نوكت نأ



 نمحرلا ةروس 69 نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 نفسلا راَوَجْلآ ُهَلَو © ناَبْدَكَت مكبر يالا ىف ؤلؤللا راغص وأ ءرمحأ زرخ

 اَمُكَيَر ِءآَلاَء َيَأِبَف اعافتراو امظع لابحلاك ملعَأْلاَ رَخَْبْلا ف تاثدحملا اكمل

 "نم "ب ربعو «كلاه 6) ٍناف ناويحلا نم ضرألا يأ اَيَلَع ْنَم لك © َناَبَذَكت

 همعنأب نينمؤملل جو ٍماَرْكِإِلاَو ةمظعلا لَا وذ هتاذ َكَْبَر ُهَجَو َْقَبَيَو ءالقعلل ابيلغت

 وأ قطنب يأ ِضَرَألآَو ٍتاوَمّسلَ ىف نم مُهلعَسي © ناَبَْذَكَت اَمُكَبَر ِءآَلاَ ّىأِبَق مهيلع

 موي لك كلذ ريغو ةرفغملاو قزرلاو ةدابعلا ىلع ةوقلا نم هيلإ نوحاتحي ام «لاح

 ءامتح سابع نبا نع ريرج نبا هجرخأ ءؤلؤللا راغص وأ .هن دوعسم نبا نع يناربطلاو قازرلا دبع :خلإ رمأ زرخ
 يفو «”حارصلا" نم رهوجلا نم صوصف :زرخلا :رمحأ زرخ (نيلامكلا ريسفت) .ولؤللا ماظع يه :هنقذ يلع نع هلو
 :"بئاجعلا ةديرحخ" يف لاقو ءرحبلا ف نجلا هيقلي ءروهشملا رمحألا زرخلا :ناجرملاو ءردلا :ؤلؤللا :"نايبلا حور"

 .اهانكرت اضيأ رخأ لاوقأ هيفو ءرحشلاك رحبلا يف تبني ناحرملاو ءسرافو دنهلا رحب يف نوكتي ولولا
 شامقلا وهو ؛عارش عمج :نيتمضب عرشلاو «هعفر اذإ "هأشنأ" نم نوكي نأ ىلع عرشلا تاعوفرملا يأ :تائشندملا

 يأ تاعونصملا تائشنملا نيعم وأ «ءاملا ىلع تاعوفرملا يعم. تائشنملا نوكي :نأ دعبي الو «ةنيفسلا عفدي يذلا

 ."تاثدحملا" :هلوقب حراشلا راشأ يناثلا نعم ىلإو (نايبلا حور) هقلخ يأ "هللا هأشنأ" نم نوكي نأ ىلع تاقولخملا

 يف ةعونصم ةثدحم اهوك نكل ايفحخ تناك نإو كلذب فيصوتلا ةدئافو «هثدحأ اذإ :هأشنأ نم :رحبلا يف تاثدحملا

 اهعلق عفر ىلا يهو «تاعوفرملا تائشنملا نأ ريسافتلاو ةغللا يف روهشملاو اذه .هعقوم نسح ىفخي ال رحبلا

 (نيلامكلا ريسفت) .عولقملا ةعوفرملا :ليقو «ضعب ىلع اهضعب

 ماركإلا فصوبو «رافكلا بيذعتو قلخلا ءانفإ لالحلا فصوبف «ديعوو دعو هيف :ماركإلاو لالجلا وذ

 يف امأو ءبرلل ةفص رجلاب اذوذش ئرقو ءهجولل تعن ةماعلا ةءارق يف عفرلاب "وذ"و .نينمؤملا ةباثإو مهؤايحإ
 هنأ :يناثلاو «فنأتسم هنأ :اههدحأ «ناهجو هيف 2-0 هلأسي (يواصلا ةيشاح) .ناتيعبس ناتءارقلاف ةروسلا رخآ

 (لمجلا ةيشاح) .ضرألاو تاوامسلا لهأ نم الوؤسم يأ "ىقبي" هيف لماعلاو ؛"هجو" نم لاح
 (يواضيبلا ريسفت) .ائيش تبسلا موي يضقي ال هللا نإ :دوهيلا لوقل در اذه :خإ وه.موي لك

 "نأش"ل فرظ وهو «راهنلا ال تقولا مويلاب دارملا نأ نيعي :خإ تقو



 نمحرلا ةروس 5071 نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 لالذإو زازعإو ةتامإو ءايحإ نم لزألا يف هرّدق ام قفو ىلع ؛ملاعلا يف هرهظي رمأ

 (2و ناَبَدَكَت اَمُكََر ءآَلاَ ّىأبَ كلذ ريغو لئاس ءاطعإو عاد ةباحإو مادعإو ءانغإو

 اَمُكَبَر ٍءآَلاَ َيأبف نججاو سنإلا (ج) نالقّتلآ هيأ مكباسحل دصقنس كَل ْعُرْفَتَس

 يحاون ٍراَّطَقأ ّنِم اوحرخت أوُدفمَت نأ َمُتَعْطَتْسا نإ سنإلاَو نجلا َرَشْعَمي جيا نابذكت

 ةّرق الو «ةّرقب (2) ٍنَّطَلُسب الِإ ودق ال زيجعت رمأ أوُدُفنأَق ٍضْرَألآَو تَوَمَسلآ

 اهبهل وه ِراَن نِّم ٌظاَوْش اَمُكَيَلَع ْلَسْرُي () ِناَبَذَكن اَمُكيَر ِءآلاَء ٍيَأبَف كلذ ىلع مكل
 ناعنتمت 29 ناَرِصَتنَت الق هيف بحل ال ناخد يأ ٌنماَحَمَو هعم وأ ,ناخدلا نم صلاخلا

 ٌآَمَّسلآِت َفَشفَآ اًذِإَ © ناَبَذَكَت مكي ءالاو ّىَأبَف رشحملا ىلإ مكقوسي وسي لب «كلذ نم
 ساحنلاو ظاوشلا نم روكذملا يأ

 0101 1 1111 َةَدَرَو َتَناَكَف ةكئالملا لوزنل ؛اباوبأ تحرفنا

 ىلاعت هتاذ امأو «تاعونصملل عجار ريغتلاف .هل نايب "خلإ ءايحإ نم" :هلوقو «لعف ةفص نأشلاف يأ :خ! هرهظي رمأ

 (يواصلا ةيشاح) .ريغتي الو ريغي وهف «ريغتلا اهيلع ليحتسيف هتافصو
 امب باجأف ؟"مكل غرفنس" :لاق فيكف «نأش نع نأش هلغشي ال هللا نإ :لاقي امع باوج :مكباسحل دصقنس

 هيلع ليحتسم ىعملا اذهب وهو «لغاوشلا نم غرفتلا ىلع قلطي ءيشلا نم غارفلا :لوقت نأ هحاضيإو ءركذ
 ذئنيحو «ةدارإلا رسفملا مالك يف دصقلاب دارملاو ءانه دارملا وهو «هيلع لابقإلاو ءيشلل دصقلا ىلع قلطيو «ىلاعت

 لوقلا ىلع امأو ءاثداح ايزيجنت اقلعت ةدارإلل نأب لوقلا ىلع الإ رهظي ال اذهو ءمكباسح ديرأس :هانعم نوكيف

 ةيشاح) .نيصاعلل ديعوو نيعئاطلل دعو ةيآلا فو ,مكبساحأس :لوقي نأ هل بسانملا ناكف ءرهظي الف هيفنب

 ىيعملا امإو هنم غرفي لغش هل سيل ىلاعت هللاو ءاغارف غرفأ لغشلا نم تغرف :لاقي :"يطرقلا" يف لاق (يواصلا
 يأ «كل غرفتأ ًاذإ :هديدهت ديري نمل لئاقلا لوقك وهف ءديدحتو مهل ديعو وهف ءمكتبساحمو مكتازاحب دصقنس

 (اصلخم لمجلا ةيشاح) .دصقأ

 هيف سفانتي ردق هل ءيش لكو ءامهردقو امهتئازرلو اتاومأو ءايحأ ضرألا ىلع القث امهنأل ؛نيلقث ايمس :نجلاو سنإلا

 رفعج مامإلا نع يورو «بونذلاب نالقث امهنأل وأ «قرتعو هللا باتك :نيلقثلا مكيف كرات ينإ :ثُو هلوق هنمو «لقث وهف
 .ةمايقلا موي اذه مهل لاقي :ليقو «توملا مككردأ متنك ام ثيح يأ :زيجعت رمأ (نيلامكلا ريسفت) .هدو قداصلا



 نمر لا ةروس ؛ها نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 :"ا ذإ' باوجو هام دهعلا فالح ىلع رمحألا مدألاك 2 ناَمّدلاك ةرمحم اهلغم يأ
 دهعنو هارن يذلا

 د 0 لت ال يموت 0 1 مكبر الا يأ ؟لوملا 0 امف
 5 يا

 52 ل ١ و10 اناا نبع طوق سراج يلا روع ناس انني

 ُدَحْوُيَم نويعلا ةقرزو هوحجولا داوس يأ َمُهَميِس َنوُمِرَجُمْلا ُفَرْعُي (2) ِناَبَدَكَت
 ىلإ امهنم لك ةيصان مضت يأ 2 ِناَبْدَكُن اَمُكَبَر ِءآَلاَء َيَأبَق (ه) ماَدَقَأْلاَو ىصوتلأب

 اهي ُبَْكَي ىتلأ ٌمُهَج -ه هذه م لاقيو «رانلا يف ىقليو مادق وأ فلخ نم هيمدق

 «ةرارحلا ديدش م29 ٍناَ راح ءام ٍميِح َنّيَبَو ابيب نوعسي َنوفوُطَي 2) َنوُمِرَجُمْل

 اَمْكَيَر ِءآَلاَع ّيَأبق "ضاق'ك صوقنم وهو «رانلا رح نم اوثاغتسا اذإ هنوقسُي

 ,باسحلل هيدي نيب همايق بر َماَقَم مهعومجم وأ امهنم لكل يأَف اَح َنَمِلَو 9 ِناَبَدَكُ

 (كرادملا ريسفت) .رمحألا درولا نولك تراصف يأ «ىفخي ال امك رهظأ يهو ءاهلثم ةرمحم :هريغ ةرابع :ةرمحم اهلثم يأ

 «نالوق ناهدلا فو "تناك" مسا نم الاح نوكي نأو «"ةدرو"ل اتعن نوكي نأو «ايناث اربح نوكي نأ زوجي :ناهدلاك

 (4.:جراعملا) 4ٍِلْهُمْلَك ءاكشلا نوكَت موي :هلوق نعم يف وهو ءحامرو حمرو «طارقو طرق :وحن نهد عمج هنأ :امهدحأ

 .مدألا وأ :هريغ لاقو ,مادإلا وأ مارخلاك هب نهدي امل مسا :يرشخمزلا لاقف «درفم مسأ هنأ :يناثلاو «تيزلا يدرد وهو

 .كاحضلاو دهام لاق امك «نهد عمج وهو «تيزلا نهدك :هريغ لاقو :رمجألا مدألاك (لمجلا ةيشاح)

 هلوقك (47-: :رجحلا) «َنوُلَمْعَي اوُناَك اّمَع َنيِعَمْحَأ حُهَنلاَسَتل كبَر وف :ىلاعت هلوقو ؛هضقاني الف :رخآ تقو يف

 .رخآ يف نولأست الو «نطاوم هيفو «ليوط موي كلذ نإف (7 4 :تافاصلا) 4َنوُلوُوْسَم هن هوفقَر# :ىلاعت

 الف ذئئيحو ءيصحزو جنزك ءايلاب هدحاو نيبو هنيب قرفي «سنج مسا امهنم لك سنإلاو ناحلا :انه ناجلاو

 عقي امنإ لاؤسلا نأ ركذ ام ىلع هل لماحلا ناكو ءحيحص امهلاحب سنجلا ءاقبإ لب ءحراشلا هركذ ام ىلإ ةجاح

 (يحركلا ريسفت) .ييأي اميف لاقي اذكو «دارفألل

 ."نابذكت امكبر ءالآ يأبف" :هلوق لبق هذه ركذ ىلوألا ناك :خلاإ مضت 3 يأ .نويعلا ةرضحخ :ةقرزلا :نويعلا ةقرزو

 (لمجلا ةيشاح) .نأ وهف - يضقي يضقك - ينأي نأ :لاقي «ضاقك :صوقنم وهو



 نمحرلا ةروس 5 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ,لصألا ىلع 3 ةينكث اتاَوذ (9 ناَبَدَكَت امكوو الاد ّىَأبَف 8 أ دولا هنيصعم كري

 كو | 5 | قوق لعن اَم اًميِف (29 ناَّبَْذَكَت اَمُكَيَر ِءآلاَ يأ هي نا
 سابع 7 نع يور اذك

 ولح لظنحلاك ايندلا يف امهنم ٌرملاو ءسبايو بطر :ناعون :2) ناَجْوَر هب هكفتي ام

 فشق َلَع نومعنتي يأ فوذحم هلماع لاح َنيكَتُم 3 ) ناَبَذَكَت اَمُكَبَر ِءآَلاَء يبق

 ل سدنسلا نم رئاهظلاو ءنشحو جابيدلا نم ظلغ ام ٍقَربَتْسِإ ّنِم اَهيآَطَب

 .عحطضملاو دعاقلاو مئاقلا هلاني بيرق م: ٍناَد امهرمث

 نيفئاخ لكل ئعملاو «نيقيرفلل باطخلا نإف ؛عيزوتلا قيرط ىلع «ييجلا فئاخلل ةنجو ؛يسنإلا فئاخلل ةنج :ناتنج
 اهب بائي ةنج وأ «يصاعملا كرتل ىرحخأو تاعاطلا لعفل ةنج وأ ,هلمعل ىرخأو هتديقعل ؛ةنج دحاو لكل وأ امكنم

 لكل يأ أ :"بيطنلا" يف لاقو (نايبلا حور) .دعب ثم ءاج ام اذكو «ةينامسجو ةيناحور وأ هيلع اب لضفتي ىرخأو
 ةنجو هبر فوخب ةنح :يدذمرتلا يلع نب دمحم لاقو ميعنلا ةنجو ندع ةنج :لتاقم لاق ؛ةدح ىلع ناتنح فئاح

 .ضئارفلا ءادأ دعب هبر ماقم فاح نم :ىذ سابع نبا لاقو «هتوهش كرتب

 ,"وذ" ةثنؤم امنأل ؛ءاي ماللاو ءواو نيعلاف "ةيوذ" اهلصأ نإف ؛لصألا ىلإ درلا ناتغل "تاذ" ةينثت ف يأ :لصألا ىلع

 وهو «نيتحتفب ننف عمج :نانفأ .لوألا ىلإ حراشلا راشأف (بيطنخلا ريسفت) .اتاذ :لاقيف «ظفللا ىلع ةينثتلا :ةيناثلاو

 ةلمتشم اهوك نع ةيانك نوكت نأ لمتحيو «هتقيقح ىلع نوكي نأ كلذ لمتحي «لالطأو للط ك ليوطلا نصغلا

 اهنم رملاو ءبيرغ فنصو مكدنع فورعم فنص وأ «سبايو بطر :ناعون (نيلامكلا ريسفت) .معنلا عاونأ ىلع
 (نيلامكلا ريسفت) .ولح لظنحلاك ايندلا يف

 هنأ الإ لظنحلا يح ةنجلا يف يهو الإ ةرم الو ةولح ايندلا يف ام :امُّذ سابع نبا نع :خلإ ايندلا يف امهنم رملاو

 موقزك تائيسلا ةرارم نم قولخملا رملا اهيف دجوي الف «تاعاطلا ةوالح نم قلح ةنجلا يف ام نأل ؛كلذو ءولح

 ئعم يف هنإف ؛"”فاحخ" نم لاح :ليقو «نيتكتم نومعنتي يأ :فوذحم هلماع لاح (نايبلا حور) .هوحنو منهج

 (نيلامكلا ريسفت) .نيفئاخلل حدملا ىلع بوصنم :ليقو «هيف ام هيفو «عمجلا

 .جابيدلا نم قر ام وه :سدنسلا (نيلامكلا ريسفت) .سلالا يلت :ةراهظلاو ؛ضرألا يلت يلا يهو «ةناطب عمج :اهنئاطب

 .ضوبقملا يعم ضبقلاك «لوعفم نيعم. لعف نحو .رمثلا نم جي ام :ةروصقم نيج «رمثلا فطق :حتفلاب يح :ىتجو
 - ضبقلاك لوعفم نيعمب لعف "نيج"و .هلالعإ َلعَأف ؛زاغ لثم "وناد" هلصأ "ناد"و ربخو أدتبم :ناد نيتنجلا ىنجو
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 روصقلاو يلالعلا نم هيلع اتلمتشا امو نيتنجلا يف َّنِِف (2) ناَبْدَكُن اَمُكَبَر ِءآَلاَ َيَأَبَق
 له

 ,نهضتفي َنيَتِمِلطَي زل ناو سنإلا نم نيثكتملا ؛نهجاوزأ ىلع نيَعلاٍِفّرُطلآ ُت

 آلا َيَأبَف (2) ّنآَج اَلَو َرُهْلَبَف نإ تآشنملا ايندلا ءاسن نم وأ روحلا نم ّنهو

 آلا َيَأبَف اضايب ؤلؤللا يأ ج) ُناَجَرَمْلآَو ءافص ُتوُقاَيلآ َنبَنَأَك (2) ِناَبَدَكُت اَمُكَبَر
1 

 .ميعنلاب مج نَسَحإلآ الإ ةعاطلاب ٍنَسَحِإْآ ُءآَرَج ام لَه مَ ِناَبَذَكَت اَمُكَبَر

 نإو امئاق ءاش نإ هللا يلو اهينتجي ىح ةرحشلا وندت :ُّذ سابع نبا لاق (نيمسلا ريسفت) .ضوبقملا عم. -
 ةنخل ةفلاخم ةرخآلا ةنج :يزارلا لاقو .كوش الو دعب هدي دري ال :ةداتق لاقو ءاعحطضم ءاش نإو ادعاق ءاش

 ةنجلا يفو «ئكتملا ناسنإلا نع ةديعب ءايندلا يف رجشلا سوؤر ىلع ةرمثلا نأ :اهدحأ هحوأ ةثالث نم ايندلا

 هنم وندت ةرخآلا يفو ءاهيلإ كرحتيو ةرمثلا ىلإ ىعسي ايندلا يف ناسنإلا نأ ةاييناكو «هيلإ ىلدتت ةرمثلاو عيكتي

 هيلإ وندت اهلك ةنجلا رامثو ءاهريغ نع دعب ةرحش ةرمث نم برق اذإ ايندلا يف ناسنإلا نأ :اهثلاثو هيلع رودتو
 (لمجلا ةيشاح) .دحاو ناكمو ءدحاو تقو يف

 (يواصلا ةيشاح) ؟ىثم عجرملا نأ عم عمجلا ريمضب ىتأ فيك :هلصاح ردقم لاؤس نع باوج :نيتنجلا يف
 ."ناهربلا" يف اذك ءاهقوف امو رادلا نم ةيناثلا ةقبطلا ف ةفرغلا :رسكلاب ةيلع عمج :يلالعلا نم

 كلعج يذلا هلل دمحلاف ءكنم نسحأ ةنحلا ف ىرأ ام يبر ةزعو :اهجوزل لوقت :ديز نبا لاق :فرطلا تارصاق

 هبوصنمل لعافلا مسا ةفاضإ نم ”فرطلا تارصاق"و :"نيمسلا" فو (بيطنخلا ريسفت) .كتجوز ئلعجو ؛ءيجوز
 فريرقت مدقت امك «نهحاوزأ ىلع يأ «هب ملعلل ؛رصقلا قلعتم فذحو ءاذك ىلع هفرط رصق :لاقي ذإ ؛افيفخت

 (لمجلا ةيشاح) .نهريغ ىلإ مهفرط زواجتي ال نهجاوزأ نإ يأ نهيلع نهريغ فرط تارصاق :ىعملا :لبقو

 .اهعماج اضيأو ءاهضتفا :لجرلا اهثمط :"بيطخلا" يفو «ةراكبلا ةلازإ هنم دارملاو .قيرفتلاو رسكلا :ضف :نهضتفي
 (لمجلا ةيشاح) .ايندلا ءاسن نم :يبعشلاو «ةنحلا نم نقلخ نإ :لتاقم لاقف هيف فلتخا ءايندلا ءاسن نم وأ :روحلا نم

 نجلا نأ ىلع ليلد هيف :جاجزلا لاق :ناج الو (نايبلا حور) .ةدالولا طسوت ريغب ءادتبا تاقولخملا يأ :تآتئشنملا

 (نيلامكلا ريسفت) .سنإلا ىشغي امك ىشغي
 (بيطخلا ريسفت) .اضايب هدشأو ءلوللا راغص :ناجرملاو «هيف رثؤت ال رانلا نإ :لاقي ءسيفن رهوج :توقايلا
 ثيح نم توقايلاب هيبشتلاف يأ :ءافص .ارارم ليصفتلاب اقباس تركذ ام رخآلاو ,نيلئاقلا لاوقأ دحأ اذه

 (يواصلا ةيشاح) .ةرمحلاب برشملا ضايبلا ةنحلا لهأ نول نأ هاضتقم :لاقي الف «ةرمحلا ثيح نم ال ءافصلا

 ةأرملا نإ :لاق هنأ مكي يبنلا نع يور «ضيبألا انه هب دارملاو ءضيبألاو رمحألا ىلع قلطي ناحرملاف يأ :اضايب ؤلؤللا

 (يواصلا ةيشاح) .اهخع ىري يح «ةلح نيعبس ءارو نم اهقاس ضايب ىري ةنحلا لهأ ءاسن نم
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 نمل اضيأ +2: َناَتْئَج نيتروكذملا نيتنحلا يأ اًمِهوُد نِمَو 2: ناَبَدَكَت اَمُكَبَر ِءآّلاَ ىَأبَف

 ةدش نم 00 + ناَتّماَه دم "كيا ن ابكت هك ها 528 هبر ماقم فاح

 ءاملب ناتراوف 3 دو 7 0 ع » ناّبْدَكَت 0 الا َىأَبَق امقرضح

 :ليقو ءاهنم امه +2: ن

 اقالحأ تريح امهروصقو نيتنجلا 0
 امهيف امو :ةححسن يفو

 0 اهضايبو نويعلا داوس تاديدش ثوُح (ج ناَبْدَكَت ل ل ىف اهوجو 2 ناَسِح

200 00 
 1 : 2 حالا |

 0 06 ب

00 
 ب

 انهو أمت ا نك ىف اهريغ نم

 ,رودخلاب ةهيبش روصقلا لإ 0 فّرجم رد نم )ايلا ىف تاروتسم َتَروُصَقَم

 نوكي نأ لمتحيو «نييلوألل ناترياغم نايرخأ ناتنج يأ "ريغ" ئعمب "نود" نوكي نأ لمتحي «نايرحخأ :ناتنج

 «نيقباسلل بهذ نم ناتنج :هذ يرعشألا ىسوم وبأ لاق «نايرحأ ناتنج لضفلاو ةحردلا يف امهود نمو :ىيعملا

 دلا :"يرهزألا بيذمت" يف ءامةرضحخ ةدش نم :ناوادوس (نيلامكلا ريسفت) .نيعباتلل ةضف نم ناتنجو
 (نيلامكلا ريسفت) .تدتشا اذإ :ةرضنخلا تدوسا :لاقيو ءاقرضح ةدشل ؛ةماهدم :ليقو ءداوسلا

 ةكئالملا ىلع ليئربج فطع امك «ليضفتلاو صيصختلل ؛امهركذ داعأ امنإو ءروهمجلا دنع ةهكافلا نم يأ :اهنم امه

 كف ةفينح وبأ لاق هبو ءاهريغ نم :ليقو (94:ةرقبلا) َليِرْبِحَو ِهِلْسُرَو هتكْئالَمَو ِهَّلِ اَوُدَع ناك ْنَمإِم :ىلاعت هلوق يف

 (نيلامكلا ريسفت) .هكفتلل اصلخي ملف ءءاودو ةهكاف نامرلاو ءءاذغو ةهكاف ةرمثلا نألو «ةرياغملا يضتقي فطعلا نأل

 فلح اذإ :كني ةفينح وبأ لاق اذهو ,ةهكافلا نم سيل يأ "اهريغ نم ليقو" :هلوقو ؛ةهكافلا نم يأ :اهنم امه
 ."بيطنملا" نم ؛ثنحي مل انامر وأ ابطر لكأف «ةهكافلا لكأي ال

 «ةرش ىرخأو «ةريخ ةأرما :لاقي «نيعلا نوكسب ةلعف نزوب ةريخ عمج هنأ :امهدحأ ,ناهجو هيف :خلإ تاريخ

 (لمجلا ةيشاح) .ءايلا ديدشتب "تاريخ" ةءارق كلذ لع لديو «ديدشتلاب ةريخ نم ففخملا «ةريخ عمج ةنأ :ىناثلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .جرخت ال ةروتسم ةردخم تناك اذإ :ةروصقو ةروصقم ةأرما :لاقي :مايخلا يف تاروتسم

 ءامسلا يف اهلوط ةفوحب ةرد :ةميخلا" :اعوفرم هو ىسوم يبأ نع ناخيشلا هاور ام هيلع لدي :فوجم رد نم
 (نيلامكلا ريسفت) ."نورخآلا مهاري ال ؛لهأ نينمؤملل اهنم ةيواز لك ين ءاليم نوتس
 مايخلا كلت يأ "ةهيبش" :هلوقو ءروصقلا لحاد يف ةميخلاف ءاهلخاد يف امهنأ اهيلإ اهتفاضإ نئيعم :روصقلا ىلإ ةفاضم

 (لمجلا ةيشاح) .تويبلا يف ذحتي يذلا رتسلا وهو ءردح عمج رودنلاو رودخلاب ةهيبش
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 ٌناَج الو نهجاوزأ لبق يلق نيت نومي ل اتق © ناَبَذَكَت مكر ِءالاَع ّىأبَ

 ٍفَرْفَر ىلع مدقت امك هبارعإو ؛ءنهحاوزأ يأ َنيِيكَتُم 7 ناَبَذَكَت اَمْكَيَر ِءآَلاَ ئأبق

 سفانط يأ ةيرقبع عمج م دئاسو 7 طسب يأ «ةفرفر عمج رْضخ
 ,مدقت 2: ما هاركإلاَو ناس د كفر تا كرد ناندكت امكير وكلا ”قابف افلا هيما تلا 20 ص نيل با ٠ فاسو نا 2 م 0

 .كئاز "مسا" ظفلو

 دب

 يار 5م 5 2

 هوو وهو وو ةهةو عاق # هةهعءيو ومو هوو هه هه هويوع هه قوه هوو ووو و ووو هوقو <« هو »66 © . ) ةعقاولاترعقَو اذإ
 1 22 ” م 2

 .ةدخملا :رسكلاب ةداسو عمج :دئاسو .نومعنتي يأ فوذحم هلماع لاح هنأ يأ :خلإ هبارعإ

 هل يذلا طاسبلا :ءافلا حتفو ءاطلا رسكبو ءاهمضبو ءافلاو ءاطلا رسكب يهو «ءسفنط عمج سفانط يأ :ةيرقبع عمج

 يرقبع :يرشخمزلا لاق ءاهريغو شرفلا نم بيرغ بيجع لك :لصألا ف يرقبعلاو «"ةياهنلا" يف اذك «قيقر لمح

 (نيلامكلا ريسفت) .بيحع ءيش لك هيلإ نوبسنيف «نجلا دلب هنأ برعلا معز ءرقبع ىلإ بوسنم
 :قبس اميف هترابعو ؛هحرش مدقت يأ :مدقت .طاسبلاو بوثلا بده «قيقر لمح هل طاسب يهو :سفانط

 عمم مسالا :ليقو «دئاز "مسا" ظفلو ءمهيلع همعنأب نينمؤملل ماركإلاو لالجلا وذ هتاذ كبر هحو ىقبيو

 يف ميظعتلاو هيزنتلا فاصوأ نأل يأ :دئاز مسا ظفلو (لمجلا ةيشاح) .اهفوصوم ىلع ةمالع امنأل ؛ةفصلا

 ميظعتلا يف غلبأ هتدايز مدعف «ةقيقح ميظعتلاو هيزنتلا ال دنسي هتافصو هللا ءامسأ :لاقي دقو «ىمسملل ةقيقحلا

 (يواصلا ةيشاح) .هيزنتلاو
 ام ثيح نم "سيل" اهيف لماعلاو ءطرشلا نيعم اهيف سيل ضحم فرظ امنأ :اهدحأ ءهجوأ "اذإ" يف :خلإ تعقو اذإ

 .اردقم "ركذا" اهيف لماعلا نأ :يناثلاو .تعقو اذإ اهعوقوب بيذكتلا يفتني :ليق هنأك «يفنلا نيعم نم اهيف

 ةيطرش اهنأ :عبارلاو .اهيف لماعلا وهو ءتيكو تيك ناك تعقو اذإ يأ ءردقم اهاوحو ةيطرش اهأ :ثلاثلاو

 - ؛"تعقو" اهيف لماعلاو :يكم لاق ءايكم كلذ يف عبتو ؛خيشلا رايتخا وهو ءاهيليو اهدعب يذلا لعفلا اهيف لماعلاو



 ةعقاولا ةروس ؟ه5 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ايندلا يف اهتفن امك اهيفنت نأب بذكت سفن  ٌةَيِذك اتَعَقَوِل َسيِل ةمايقلا تماق

 مهلوخدب نيرخآ عفرلو رانلا مهوحدب ماوقأ ضفخل ةرهظم يه 2: ٌةَعِفاَر ٌةَصِفاَح

 ْتَنَف 2 اش ُلاّبجْلا ٍتَسْيَو ةديدش ةكرح تكرح ,# اًّجر ضَْرَأْلا تجر اَذِإ ةنحلا

 ةمايقلا يف ٌمتدكَو ىلوألا نم لدب ةيناثلا "اذإ"و ءارشتنم 0 ذي ارابغ َءاَبَه تتاكف
 رز

 ةوو.وو وهو وة. ف ووو» ةهوءويءيءووهءقو فمه ةهيوءوءءمثوةمةوةوققو# هدومي ةمةمو جد َةَحرلُت افانصأ جاوز

 «لعفأ لعفت ام :كلوق يف طرشلل نيتللا "نم"و "ام" يف لمعي امك ءاهدعب يذلا لعفلا اهيف لمعف امب ىزاجي دق اهنأل -

 .اررحم هيف لوقلا ىضم دقو «فرصتت اهفإ :انلوق ىلع اذهو ءاهربخس "تحر اذإ"و ءأدتبم اهنأ :سماخلا .مركأ مركت نمو

 «"تحجر'"ل فرظ اهنأ :عباسلا .تعفرو تضفح تعقو اذإ يأ «ءاقبلا وبأ هلاق ,"ةعفار ةضفاخ" ل فرظ اهنأ :سداسلا

 يأ "ةنميملا باحصأف" :هلوق هيلع لد ام اهيف لماعلا نأ :نماثلا .اهل ريركت وأ ىلوألا نم لدب امإ اذه ىلع ةيناثلا "اذإ"و

 (لمجلا ةيشاح) ."ةنميملا باحصأف" :هلوق طرشلا باوج نأ :عساتلا .اهيف سانلا لاوحأ تناب تعقو اذإ

 ءاهعوقو نم دب ال يلا ةعقاولا تعقو اذإ :ليق هنأكف «ةلاحم ال عقت اهنأل ؛عوقولاب تفصو امنإو :ةمايقلا تماق

 ىلع "يف" نعمه ماللاو ؛مدقم اهربخ "اهتعقول"و «"سيل" مسا :خلإ ةبذاك (نيلامكلا ريسفت) .هلوزن :رمألا عوقوو
 (لمجلا ةيشاح) ."باهشلا" هيلإ راشأ امك ءاهعوقو تقو يف دحوت ةبذاك سيل يأ فاضملا ريدقت

 ىععمب. ةيفاعلاك اردصم سيل «هثينأتل ؛ةردقم "سفن" ةفص لعاف مسا "ةبذاك" نأ ىلإ ريشي :خإ بذكت سفن

 دنع نوكي ال ئيعملا :ليقو ءردان لعافلا ةنز ىلع ردصملا ءيحب نأل ؛يرشخمزلا هزوج امك «بيذكتلا وأ بذكلا

 (نيلامكلا ريسفت) .تيقوتلل اذه ىلع ماللاف ,ةقداص ذئنيح سفن لك نإف ؛ةبذاك سفن اهتعقو

 (نايبلا حور) .ةبذكم ةبذاك ايندلا يف سوفنلا رثكأو «ةقدصم ةقداص ةنمؤم ذئنيح سفن لك نأل :ايندلا يف اهتفن امك

 [(لمجلا ةيشاح) .امهراهظإ انه امهانعم عفرلاو ضفخلا نأو ,فوذحم أدتبم ربخ "ةضفاخ" يأ] :خلإ ةرهظم يه

 (نيلامكلا ريسفت) .مهلامعأب هللا ملع يف كلذ لبق نيعوفرم نيضفخنم مهفوكل ؛راهظإلاب لد ام يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .كرحتلاو كيرحتلا :"سوماقلا" و .ةيآلا هذه هنمو «ةديدشلا ةكرحلا :جرلا :"ةياهنلا" ف :تكرح

 :"ةياهنلا" يفو «عباصألاب رسكلاو قدلا :وه تفلا : نيماللا يف ,ترسكو تتقد يأ "تتتف" :لابجلا تسبو

 (نيلامكلا ريسفت) .لابحلا تريسو :هلوقك ءاهقاس اذإ :منغلا ّنسب نم "تريس"ب رسفي دقو ءمطحلا :وه سبلا

 (نيلامكلا ريسفت) .عزانتلا ىلع "ةعفار ةضفاح" ل فرظ :ليقو «"تعقو اذإ'" نم لدب "تجر اذإ" يأ :ةيناثلا اذإو

 (نيلامكلا ريسفت) .رانلا ف فنصو «ةنجلا يف نافنص :ةثالث افانصأ يأ :افانصأ



 ةعقاولا ةروس ؛ هاب نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 © ةئَمِيَمْلا بصح آم هربخ أدتبم ,مهاعأب مهبتك نوتؤي نيذلا مهو ِةَتَمْيَمَلَاُبَحَّصَأَق
 هباتك مهنم لك ىتؤي نأب «لامشلا يأ ةَمَكْنَلا بوكو ةنجلا مهوحدب مفأشل ميظعت

 مهو ريخلا ىلإ َنوقِبَسلَآَو رانلا مهوحدب مهفأشل ريقحت () ِةَمَعْسَلآ بكحأ آَم هلامشب
 تنَج ىف © © َنوُبَّرقمْلا َكبتلوأ ربخلاو ءمفأش ميظعتل ؛ديكأت © َنوقِبَسلَآ أدتبم ءايبنألا

 © نيرجآلا َنِم ُليِلَقَو ةيضاملا ممألا نم ةعامج يأ ءأدتبم ع َنيَوَدلآ َنِمةَلُث (2) ميِعَتل يو دم ري
 رُرُس نلَعربخلاو «ةمألا هذهو ةيضاملا ممألا نم نوقباسلا مهو ٌدي دمحم ةّمأ نم

 .كلذ دعب مهليصفت يتأيسو «لامجإلا ليبس ىلع ةثالثلا جاوزألا لاوحأ ركذ يف عورش :ةنميلا باحصأف

 موك عم مهرخأ :خلإ نوقباسلاو (نيلامكلا ريسفت) .أدتبملا ربخ ةيماهفتسالا ةلمجلا نعي :خلإ باحصأ ام هربخ

 (يواصلا ةيشاح) .هللا ةمحر نم اوطنقي الثل ؛نيميلا لهأ مدقو ءمهلامعأب اوبجعي الكل ؛ةثالثلا ماسقألا ىلعأ

 يرعش" ليبق نم ربخلا وه :ليقو :ديكأت .ةثالثلا جاوزألا نم ثلاثلا مسقلا مه :خإ نوقباسلا نوقباسلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .تانجلا ىلإ نوقباسلا تاريخلا ىلإ نوقباسلا :هريدقت وأ «"يرعش

 .كنلوأل اربخ لعجي دقو :ًأدتبم (نيلامكلا ريسفت) .منغلا ةعامج :حتفلاب ةلثلاو ءسانلا نم ةعامجلا :مضلاب :خلإ ةلث

 يبأ نع دمحأ هحرحأ ام كلذل دهشيو ءاثص لتاقمو ءاطع نع يور اذك :ةيضاملا ممألا نم (نيلامكلا ريسفت)
 نبالو «"نيرخآلا نم ةلثو نيلوألا نم ةلث" تلزنف دلي يبلا باحصأ ىلع كلذ قش 7 امل امنأ :مو ةريره
 رخآآ كسمأف !انم ليلقو نيلوألا نم ةلث للا لوسر اي :«أو رمع لاق تلزن امل اهنأ :هؤ رباح نع هيودرم

 نأ ىلإ ةعامج تبهذو .ةلث ىمأو «ةلث انيلإ مدآ نم :ل يبلا لاقف «"نيرخآلا نم ةلث" تلزن مث ةنس ةروسلا

 ريبح نب ديعس قيرط نم يوغبلا دنسأ ام هل دهشيو الجب ءاطعو دهاحجمب لوق وهو «ةمألا هذه نم اعيمج نيتلثلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لوألا وه دمتعملا نكل ,يمأ نم اعيمج :ٌدعُي يبنلا لاق ءروتط سابع نبا نع
 مهفوبلغي يأ ءممألا رئاس نورثكي يمأ نإ : هلوق هفلاخي الف «ةمألا هذهو ةيضاملا ممألا نم :نوقباسلا مهو
 لثم «كئلوأ يعبات نم ءالؤه يعبات ةيرثكأ عنمت ال «ةمألا هذه يقباس نم ةفلاسلا ممألا يقباس ةيرثكأ نإف ؛ةرثكلاب

 فالآ ةثالث مهوعباتو افلأ ةمألا هذه اوقباس نوكيو .فالآ ةثالث عومجماف ءافلأ مهوعباتو نيفلأ مهوقباس نوكي نأ

 ليوأتلا اذه نكل ؛"نايبلا حور" يف امك «لوألا عومجملا نم رثكأ عومجملا اذهو .اضرف فالآ ةعبرأ عومجملف

 نيلوألا نأ :اعوفرم يور دق «معن «نيعباتلاو نيقباسلل لماش قلطم "نيرخآلا نم ليلق" ظفل نأل ؛صنلا فالح
 - ."مولعلا رحب" يف امك راتخملا وهو ,مهورخأتمو ةمألا هذه ومدقتم اضيأ انه نيرخآلاو



 ةعقاولا ةروس 5 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 نالاح 2: َِلِمَقَتُم اَيَلَع َنيِيكَتُم رهاوجلاو بهذلا نابضقب ةحوسنم +2“ ٍةَنوضَوَم

 6 يي اا يا "د
 رع

 5-5 ءازلا حتتفب 27 َنوُفِزعُي 6 ل ادبأ عطقني ال عبنم نم ةيراحج
 فالخب «لقع باهذ الو عادص اهنم مهل لصحي ال يأ فزنأو براشلا فزن نم

 عاتمتسالل مهلاو 2 َنوُجتْسي مب ِرْيَط ِمُكَو 3  َتوُرْيَخَتَي امم ٍةَهكْفَو ايندلا رمح

 ا ع «نويعلا ماض 2٠ نيع اهضايبو نويعلا داوس تاديدش ءاضناب روح

 هلوق نمو «ةنميملا باحصأ "نيلوألا نم ةلث" :ىلاعت هلوق نم داري نأ نكميو «نيعباتلاو ةباحصلا لثم نومدقتملاف <

 .باوصلاب ملعأ هللاو «نوقباسلا "نيرخآلا نم ليلق" :ىلاعت

 ديرج :بيضق عيمج :بهذلا نابضقب (نيلامكلا ريسفت) .جسنلا قلطمل انهه ريعتساف «عردلا جسن :نضولا :ةنوضوم

 نم ةلحادتم الاح ئاثلا نوكي نأ لمتحيو «نيلباقتم نيثكتم اهيلع اورقتسا يأ «ربخلا يف ريمضلا نم نالاح «لخنلا

 ؛نيعلا روحلاك ءادتبا ةنجلا يف نوقولخم مهف يأ :دالوألا لكش ىلع (نيلامكلا ريسفت) ."نيثكتم" يف ريمضلا

 ,.حيحصلا وه اذهو ءرسفملا هدافأ امك «دالوألا لكش ىلع مهنوكل ؛ادالوأ اوم امنإو ءايندلا دالوأ نم اوسيل

 ؛ةقلخلاو ةدايسلا يف مهئابآب نوقحلي مهنأ مهنع ربخأ هللا نأب در و ءاراغص اوتام نيذلا نينمؤملا دالوأ مه :ليقو

 .كلذ ريغ :ليقو «رافكلا دالوأ راغص مه :ليقو

 (نيلامكلا ريسفت) .ماع نباو ريثك نباو عفانو ورمع يبأل درحما نم لوهجبلا ةنزب اذه ىلع وهف :ءازلا حتفب
 ءركسلاب هلقع بهذ اذإ :براشلا فزن نم (نيلامكلا ريسفت) .ةفوكلا لهأل لاعفإلا نم مولعملا ةنزب :اهرسكو

 مهل لصحي ال :لاق ثيح رسفملا ليم كلذ ىلإو ؛لقعلا باهذ :دحاو نعم امه :ليقو «هبارش ئف اذإ :فزنأو

 ىععم حراشلا رسف ينعي ءبترم رشنو فل هيف :خلإ لصحي ال يأ (نيلامكلا ريسفت) .لقع باهذ الو عادص اهنم
 .روكذملا بيترت ىلع «لقع باهذ الو عادص اهنم مهل لصحي ال يأ :هلوقب "نوفزني الو نوعدصي ال"

 فطع هنأ :اهدحأ .هجوأ هيفو "نيع روح رحب ةءارق يف" :هلوقو «"مهل" :هلوقب هردق ,«فوذحم هربح أدتبم :نيع روح

 ف وطعم هنأ :يناثلا ءيرشخمزلا هلاق ,نيع روحو محلو ةهكافو «ميعنلا تانج يف مه :ليق هنأك "ميعنلا تانج" ىلع

 «يرشخمزلا هلاق ءروحبو اذكبو باوكأب اهيف نومعنتي هانعم ذإ ؛"فوطي" :هلوق ف زوجتب كلذو :"باوكأب" ىلع
 (لمجلا ةيشاح) .مهلل ةذل هيف نإف ءاضيأ روحلاب مهيلع نوفوطي نادلولا نأو «ةقيقح هيلع فوطعم هنأ :ثلاثلا



 ةعقاولا ةروس 48 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 روح" رجب م يو «ءءارمحك ءانيع هدرفمو ءايلا ةسناحم ؛اهمض 0 هنيع ترسك

 ردقم لدا ءردصم وأ هل لوعفم ْءاَرَج نوصملا جو ٍنوُتكَمْلا ولؤللا لَم "نيع

 يق ايف َنوُعَمَسَي ال يومي اوثاك ام مهانيزح وأ ءازجلل ركذ ام مهل انلعج يأ

 اَمَلَس الوق ٌدليِق نكل الإ ْمُثْوُي ام يأ م2 اميِئَأَت اَلَو مالكلا نم اشحاف اًوْعَل ةنجلا

 ف © ِنيِمَيْلا ُبصصأ آم ِنيِمّيْلا بيصأَو هنوعمسي مهفإف ؛"اليق" نم لدب © املس

 نم لمحلاب (2)ووُضّم زوملا رجش ٍملَلَو هيف كوش ال (ج)ٍووُضَحَت قبنلا رجش ردي
 © قريثك َةَهكْفَو امئاد راح 2 ) بوكس ءَمَو .مئاد 9 ٍدوُدَمم لِظَو هالعأ ىلإ هلفسأ

 008 .ررسلا ىلع م9 ٍةَعوفَرمش رفَو نمشب 2) ٍةَعوُممت الو نمز يف ٍةَعوُطْفَم ا

 ."لمجللا" نم «ءافلا مضب "لعف" ىلع عمجي كلذ ناك امو ءءارمح نزوب ءانيع درفملا نأل ؛اهقح وه يذلا :اهمض لدب
 (نيلامكلا ريسفت) .روح ةعجاضمو تانج يف مه يأ فاضم ريدقتب "تانج" ىلع فطع وه يأ :نيع روح رجب
 (نيلامكلا ريسفت) .مثآ :هل لاقي ال يأ ؛مثإلا ىلإ ةبسن ال :ليقو «مثإلا يف عقوي ام يأ :مثْؤي ام
 نوعمسي ال يأ ؛"اليق" نم لدب هنأ :اهدحأ ؛هجوأ هيف "امالس امالس" :هلوق :"نيمسلا" ةرابع :لإ اليق نم لدب

 امالس اولوقي نأ الإ يأ ,"اليق" سفنب بوصنم هنأ :ثلاثلا ,"اليق"ل تعن هنأ :يناثلا ءامالس امالس الإ اهيف

 اليق الإ هريدقت «"اليق' ب يكحم لعفلا كلذ ,ردقم لعفب ابوصنم نوكي نأ :عبارلا ءجاحزلا لوق وهو ءامالس

 ةرثك نم هناصغأ ىثم هانعم :ليقو ؛هعطق اذإ كوشلا دضحخ نم يأ :هيف كوش ال (لمجلا ةيشاح) .امالس اوملس
 هلو ؛ناليغ مأ وه :ليقو ,فورعم ميملا حتفب :زوملا رجش (نيلامكلا ريسفت) .هانث اذإ نصغلا دضح نم ؛هلمح

 ظ (نيلامكلا ريسفت) .ةحئارلا بيط راونأ

 يف نإ :ثيدحلا فو ؛صلختي ال طسبنم وأ يأ :مئاد .ضعب قوف هضعب دوضنم يأ ضعبي ضعبلا مض :دضنلا :دوضنم

 ؛نمشب الإ اهيلإ لصوتي ال ايندلا رامثك :نمثب ةعونمم الو .يراحبلا هاور «ماع ةئام اهلظ ف بكارلا ريسي ارجش ةنجلا

 ضعب قوف اهضعب نوكي ةعوفرم وأ :خلإ ةعوفرم (نيلامكلا ريسفت) .اهذخأ دارأ دحأ نم عنمت ال :اه# سابع نبا نعو
 امهنيب ام ةريسمو ؛«ضرألاو ءامسلا نيب امك اهعافترا :يئاسنلاو يذمرتلا دنع ثيدح يفو ءردقلا ةعيفر وأ

 برعلاو ءررسلا ىلع تاعوفرم ايندلا ءاسن ىلع لضفلا وأ «لامجلاب نعفر ءاسنلا شرفلا :ليقو «ماع ةئامسمح

 (نيلامكلا ريسفت) 4ءاَسْنِإ َنمانْأَسْنَأ إن :هلوق هيلع لديو ءاسابلو اشارف ةأرملا يمسي
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 ,ىراذع معو اًراكبَأ َنُهَتلَعخ ةدالو ريغ نم نيعلا روحلا يأ و ءآَشنإ ّنْهَسَأَشفَأ ان

 مي ءارلا مضب اَبرَع عجو الو ءىراذع نهودحو نهحجاوزأ نهاتأ املك
 ركب يبأو ةزمحل

 ْق تايوتسم يأ برت عمج ع9 اًباَرْثأ هل اقشع ءاهجوز ىلإ ةببحتملا يهو «بورع

 0 1ث مهو 00 7 3 00 ةلص 20 يم اي يح نسا
 يبا باحصأ أ

 ره < ص

 يف «ةغللا يف فورعملا وهو ريْثِح ةداتقو دهاحبو نسحلاو نبض سابع نبا نع روثأملا وه اذك :لإ ةببحتملا يهو
 :ليقو «ةلكشلا يأ ةجنغلا اهنأ :ةمركعو ف5 سابع نبا نعو ءاهجوز ىلإ ةببحتملا ءانسحلا ةأرملا يه :"ةياهنلا"

 (نيلامكلا ريسفت) .اعوفرم اثيدح متاح يبأ نبا ىور هيفو ؛يبرع نهمالك
 ءانبأ «نيلوحكم ءاضيب ادرم ادرج ةنجلا ةنحلا لهأ لحدي :ثيدحلا يف امل ؛ةنس نوثالثو ثالث وهو يأ :خإ تايوتسم

 00 :لاق دك هنأ اضي اضيأ يورو «عرذأ ةعبس يف اعارذ نوتس ,اكيلع مدآ قل ىلع - نيئالثو ثالث :لاق وأ - نيثالث

 (يواصلا ةيشاح) .رانلا لهأ كلذكو «ادبأ اهيلع دازي ال ةنخللا يف ةنس نيثالث ىلإ دري ريبك وأ ريغص نم ةنجلا لحد

 ابارتأ نهانلعج :ئعملاو "ابارتأ"ب اهقلعت حصيو «نيميلا باحصأ لحأل نهانأشنأ :ئعملاو هب ةقلعتم يأ :نهانأشنأ ةلص

 (يواصلا ةيشاح) .ةنحلا يف لجر نع ةأرما ريختت الف «لامحلاو ضرعلاو لوطلا يف نيميلا باحصأل تايواسم يأ

 «نيميلا باحصأ يف كلذو «نيبرقملا يف هنإف ؛"نيرخآلا نم ليلقو" :لبق نم ىلاعت هلوق هضراعي الو :نيلوألا نم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةمألا هذه يمدقتم انهه نيلوألا نم دارملا نوكي نأ لمتحيو

 ف كلذ :تلق ؟"نيرحخآلا نم ةلثو" :انه لاق مث "نيرخآلا نم ليلقو" :اذه لبق لاق :تلق نإف :نيرخآلا نم ةلثو

 :"نايبلا حور" يو (كرادملا ريسفت) .اعيمج نيرخآلاو نيلوألا نم نورثاكتي مهنإو «نيميلا باحصأ يف اذهو «نيقباسلا

 هذ متور نب ةورع نعو :"بيطخلا" يفو .نمأ نم اعيمج مه :ثيدحلا فو ؛نيرخآلا نم ةمأو نيلوألا نم ةمأ مه يأ
 هللا لوسرب انمآ هللا ين اي :لاقو هذ رمع ىكب "نيرخآلا نم ليلقو نيلوألا نم ةلث" :ىلاعت هلوق لزن امل :لاق

 ءرمع يلي هللا لوسر اعدف «"نيرخآلا نم ةلثو نيلوألا نم ةلث" :ىلاعت هللا لزنأف !ليلق انم وجني نمو «هانقدصو

 انيلإ مدآ نم .5 هللا لوسر لاقف «انيبن قيدصتو انبر نع انيضر :رمع لاقف «تلق اميف ىلاعت هللا لزنأ :لاقف

 ةلئ ةمايقلا موي ىلإ انمو «ةلث

 يأ "مومحي نم لظو" :هلوق .ةرارحلا يهانتم راح ءام يأ "ميمحو" :هلوق .ماسملا يف ذفني ران رح يف يأ :مومس يف

 هامس ؛لالظلا رئاسك ال نكلو لظ هنأ ديري .هنع لظلا فصل يفن "خلإ ميرك الو دراب ال" :هلوق ,دوسأ ناخد نم

 (كرادملا ريسفت) .راض ٌراح لظ هنأ نيعملاو ءرحلا ىذأ نم هيلإ يوأي نم هعفنو هحورو لظلا درب هنع ىفن مث الظ
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 (29 ٍموُمْحح نم لِظَو ةرارحلا ديدش ءام مج ٍمِيِيَحَو ماسملا يف ذفنت رانلا نم ةراح حير
 أوُناَك َمِبْنِإ رظنملا نسح 2) ميرك الو لالظلا نم هريغك ٍدِراَب َّل داوسلا ديدش ناخد

 ىلع َنوُرِصُي أوُناَكَو ةعاطلا يف نوبعتي ال ؛نيمعنم 22) ََيِفَرَتُم ايندلا يف َكِلاَذ َلَبق

 امدَظِعَو اًباَرث اَمُكَو اتَثِم اَذِيُأ َنوُلوَقَي أوُناكَو كرشلا يأ 2 مِظَعْلا بنذلا ٍثمِلآ
 فلأ لاخدإو «ةيناثلا ليهستو «قيقحتلا نيعضوملا يف نيتزمه لا يف و َنوُبوُعَبَمَل اًنَِأ
 ,ماهفتسالل ةزمهلاو ءفطعلل واولا حتفب عج َنوُلَوُألآ انْوآَباَءَوُأ نيهجولا ىلع امهنيب
 0 ,"وأ"ب افطع واولا نوكسب ةءارق يفو .داعبتسالل هلبق اميفو كلذ يف وهو

 رماع نباو عفانل لاوسلل ال ثعبلا داعبتسال

 لاق .ةبوقعلا هذه مهقاقحتسال ليلعت :خلإ اوناك مهفإ .اهئامسأ نم مسا :ليقو «منهج يف داو :ليقو :خلإ حير

 لبق اوناك مهفإ :لقي ملف ءمهياوث ببس نيميلا باحصأ يف ركذي لو ؛مهياذع ببس هركذ يف ةمكحلاو :هكللنم يزارلا
 هببس ركذ ءاوس لضفلاو ,لدع هنم باقعلاو «ءلضف ىلاعت هنم باوثلا نأ ىلع هيبنتلل كلذو «نينعذم نيركاش كلذ

 ىلع لديو «ملاظ هنأ نظي باقعلا ببس ركذي مل نإ هنإف لدعلا امأو ءاملظ الو اصقن لضفتملاب مهوي ال ركذي مل وأ
 نيميلا باحصأ نأل ؛نيقباسلا يف لاق امك "نولمعي اوناك ام ءازج" :نيميلا باحصأ قح يف لقي مل ىلاعت هنأ كلذ

 (لمجلا ةيشاح) .هقح يف ءازجلا قالطإ نسحي هتانسح ترثك نم فالخب «لمعلاب ال ميظعلا لضفلاب اوحب

 ىلع" :هلوق ءنوموادي يأ :نورصي ."سوماقلا" يف امك «عنمي الف ءاشي ام عنصي كورتملا ,مركمك فرتملا :نيفرتم

 «نيميلاب دكوملا دهعلل ضقن ثنحلاو «قاثيملا دهع ضقن هنأل ؛كرشلا ىلع وأ ميظعلا بنذلا ىلع يأ "ميظعلا ثنحلا

 (كرادملا ريسفت) .(78:لحنلا) تومي ْنَم لا ْثَعْنَي ال ْمِهِناَمْيَأ َدَهَج هللا اوُمَسِقأَوإ» :هلوق ليلدب ثعبلاب رفكلا وأ

 كرت يأ "هكرتو" :لوقي نأ هيلع ناكو «ىفخي ال امك نيتءارق الإ ديفت ال ةرابعلا هذه :خلإ فلأ لاخدإو
 .ناتفورعم ناتلاح هكرتو لاحدالاف ؛لاحداإلا

 (يربطلا) ؟انلبق نم اوضم نيذلا انؤابآ ثعبيأ يأ ”"نوثوعبمل' يف نكتسملا ىلع فطعلل يأ ؛فطعلل :واولا حتفب
 (لمجلا ةيشاح) ؟نوثوعبمل انؤابآو انثأ :ريدقتلاو «ربخلا ىلع فوطعملا مدقت ةظحالم دعب يأ "اهمساو نإ لحم" :هلوقو
 اذئأ" :هلوق وهو يأ "هلبق اميف" :هلوقو «"انؤابآ وأ" :هلوق وهو ؛عضوملا اذه يف ماهفتسالا يف يأ :كلذ يف وهو
 هيلع فوطعملا نأ :"يواضيبلا" يفو ءاضيأ ةيعبس يهو يأ "ةءارق يفو" :هلوق ."نوثوعبمل انثأ ابارت انكو انتم

 لصافلل ؛”نحن"”ب ديكأت ريغ نم "نوثوعبمل" يف ريمضلا ىلع فطعلا نسحو "نوثوعبملا يف نكتسملا ريمضلا
 ."فاشكلا" يف هلاق ءيفنملل دكوؤملا ال لصفل ؛"انؤابآ الو انكر شأ ام" :هلوق يف نسح امك «ةزمحلا وه يذلا
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 ]إ َنوُعوُمَجَمَل © نيرجاألاو نيلوألا ترإ لق اهمساو "نإ" لحم هيلع فوطعملاو
 7 نس مروة ص ر د ع 210 و 5 5 5 ٍِع 1 ل ير يا 8

 7 0 22 نوبدكملا نولاضلا امأ جكنإ من ةمايقلا موي يأ 2) موُلْعَم مْوَي تقول ِتَّقيِم

 (2) َنوُطُبْلا رحشلا نم ان َنوُعِلاَمَف رحشلل نايب () ٍموهَز نّي ٍرَجَّش نِم َنوُنكأَ
 ءاهمضو نيشلا حتفب برش َنوُبِرَشَف (2) ميهَأ َّنِم لوكأملا موقزلا يأ ِهْيَلَع َنوُبِرَشَ
 ناشطعك «ىثنألل ىميهو ءركذلل ناميه عمج «شاطعلا لبإلا 2) ميهلآ ردصم

 مكاندجوأ ْمُكَسقَلَح نع ةمايقلا موي ) ٍنيدلآ َمْوَي مهل ّدعأ ام مهر اًددَه ىشطعو
 ةداعإلا ىلع رداق ءاشنإلا ىلع رداقلا ذإ ؛ثعبلاب (2) َنوَقَّدَصُت اله اَلَوَلَف مدع نع

 لادبإو «نيتزمهلا قيقحتب َرُينََع ؟ءاسنلا ماحرأ يف ملا نوقيرت 2 َنوُعَمُ ام متيَءَركَأ

 عضاوملا يف هكرتو «ىرخألاو ةلهسملا نيب فلأ لاخدإو ءاهليهستو ءافلأ ةيناثلا
 000 © نوقلك نحت ْمَأ ارشب يملا يأ ُهَتوَقُلَخ ةعبرألا ورلد دج و

 هادعف «قوسلا نعم عمجلا نمضو هيف يأ "موي تقول" :هلوق ءمهداعبتساو مهراكنإل در :لإ نيلوألا نإ لق
 نأ باوصلاو «ملق قبس اذه :خلإ ناميه عمج (يواصلا ةيشاح) ."يف"ب هتيدعت رهاظلا ىضتقمف الإو «"ىلإ"ب
 عمج رمحو «ءايلا حصتل ؛ةرسك ةمضلا تبلق ءرمح نزوب ءاهلا مضب ميه هلصأ "ميه" نأل ؛"ميهأ" عمج :لوقي

 برشت شطعم ءاذ وهو «مايهلا اهابصأ يلا ةقانلا وأ لمحلاك ميمحلا مهارش يف نونوكي :ىعملاو ؛ءارمحو رمحأل

 (يواصلا ةيشاح) .اديدش اضرم ضرمت وأ تومت نأ ىلإ لبإلا هنم
 فحتلا نم همودق لوأ فيضلل أيهي ام لصألا يف لزنلاو .مهيورشمو مهوكأم نم ركذ ام يأ :خلإ مهزن اذه
 «ثعبلل نيركنملا نيرفاكلا ىلع تاجاجتحا :نونمت ام متيأرفأ (يواصلا ةيشاح) .مهب مك الزن هتيمستف «ةماركلاو

 (يواصلا ةيشاح) .ةيماهفتسالا ةلمحلا يناثلاو «"نونمت ام" لوألا هلوعفمف «ينوربخأ :ىيعملاو
 هنأ :امهدحأ ؛ناهجو هيف زوحي :هنوقلخت متنأأ (نيلامكلا ريسفت) .ئيعم. امهو ءاتلا حتفب هنونمت :ةءارق فو :ينملا نوقيرت

 باب نم اذهو ءريمضلا لصفنا هيلع هدعب ام ةلالدل ؛لعفلا فذح املف «متنأ هنوقلختأ يأ ءردقم لعفب لعاف

 (لمجللا ةيشاح) .ماهفتسالا ةادأ لحأل ؛ححجرأ لوألاو «هربخ هدعب ةلمجلاو ءأدتبم "متنأ" نإ :ىاثلاو «لاغتشالا

 (نيلامكلا ريسفت) .زوحت وأ ريدقت هيفف «هنم لصحي ام قلح يملا قلخب دارملا نأ ىلإ راشأ :ارشب ينملا يأ
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 نع َنَِلَع نيزحاعب :) َنيِقوُبَْسَمب ُنَحح اَمَو َتَوَمْلآ كَدَيَب فيفختلاو ديدشتلاب اَنرَدَ 0

 روصلا نم (2) َنوُمّلَعَت ال ام ىف مكقلخن َمُكَدِشُتَو مكناكم َمُكَلَعِمَُأ لعب يأ َلّدبْن نأ

 (9 َنوُرَكَذَت اَلوَلَم نيشلا نوكسب ةءارق فو لوألا ةَأَمَكلآ ُمثَنَع َدَقَلَو ريزانخلاو ةدرقلاك
 ءضرألا نوريفت 2) َوُنوَحَ ام ُمْيَءَرَُأ لاذلا يف لصألا يف ةيناثلا ءاتلا ماغدإ هيف

6 

 يأ «افيفخت تفذح «ماللا رسكب متللظ :هلصأ َرَّلَطَف هيف بح ال اسباي اتابن امَطُح
 كلذ نم نوبجعت «لصألا يف نيءاتلا ىدحإ هنم تفذح ( َنوُهْكَفَت اراه متمقأ

 ُمُثَيَمَرقأ انقذر نوعونمم م2 َنوُموُرَحَت ُنَ َلَب انعرَز ةقفن 29 َنوُمَرْعُمَل اَنإ :نولوقتو
 نحل َّمَأ ةنزم عمج «باحسلا ِنَرْمْلَأ َنِم ُهوُمُتَلَرنَأ ْحُنَأَع ©© َنوُبَرَشَق ىِذَلأ َءاَمْل

 17 22111 1 او وفا عبق ما وسل نولزتلا

 زحاعب سيل ىلاعت هللا نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا يفو .اهلثمي نودهعت ال راوطألاو قلخلا نم :نوملعت ال اميف مكئشدنو
 ذإ ؛اهيلع مه يلا مهافص ريغ تافصلا رهظم نيكلاسلا لعحجو ,ةيكلملا تافصلاب ةيرشبلا تافصلا ليدبت نع

 (نايبلا حور) .لاحملا نم سيل «ةغلابلا ةمكحلا ىضتقم ىلع ةدحاو سفن ىلع ةنيابتملا ةفلتخملا تافصلا دراوت

 (نيلامكلا ريسفت) .نيشلا نوكسب :نيقابلل ةءارق يفو ءريثك نباو ورمع يبأل دملاو نيشلا حتفب :ىلوألأ ةأشنلا

 (نيلامكلا ريسفت) .بغارلا هلاق ءاهيف رذبلا ءاقلإو «ةعارزلل ثرحلا ةئيق :ثرحلا :نوثرحت ام

 ةراثإ هعم نوكي رذبلا نأ نأشلا نألو «يوغللا هانعمل ةاعارم ؛نيرمألا عومجم. ثرحلا رسف امنإ :خا ضرألا نوريغت

 (يواصلا ةيشاح) .هنوتبنت متنأأ «نيطلا يف هنوقلت يذلا رذبلا متيأرفأ نيعملاو «رذبلاب هريسفت انه بسانملاو ءضرأ

 :لقيلو ءتعرز :مكدحأ لوقي ال :ثيدحلا يفو هللا الإ هيلع ردقي الو ءرذبلا نم يقلأ ام تابنإ :عرزلا :هنوتبنت

 (نيلامكلا ريسفت) ؟سبايلاب صاخ وأ ءرسكلا وهو مطحلا نم «هيف بح ال :اسباي اتابن (نيلامكلا ريسفت) .تئرح

 ةباصإ دنع الإ صخشلا نم نوكي ال وهو ءديلا نم ةهكافلا ءاقلإ وهو .هكفتلا نم لصألا يف وه :للإ نوهكفت
 (يواصلا ةيشاح) .مزاللاب ريسفت ءمكب لزن ام ةبارغ نم يأ "نوبجعت" :هلوقف ءهوركملا رمألا
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .انقفنأ ام ةمارغ نومزلمل يأ :نومرغمل انإ



 ىّلآَراَملا ُمُثْيَمَركَأ 29 تروُرْكْفَت الهف اَلََلَف هبرش نكمي ال احلم اجاَجَأ ُدَكلَعَج ٌءاَمَدَوَ

 خلكلاو رافعلاو خرم اك آَيَرَجَش مَن 'ًامذأ َرّثنَأَ, ؟رضحألا رجشلا نم نوحرخت 5 نونو

 2 َنيِوقُملَل ةّعلب اًهََمَو منهج رانل َةَرَذَت اَهَئلَعَج ُنَخ 9 توُكِسُمْلا ُنْخ مأ

 ةزافم وهو رفقلا يأ - ّدملاو ريصفلا > ا اوراص يأ 1 يوقأ نم نيرفاسملل

 "ال" كسَقأ لق هللا يأ 23 ميظعْلا َكَب را هزن َحَبَسَف 7 5 اهيف تابن ال

 هدو موسوس ةيسمل اهنا وضتقلا يأ 0 اهبورغل اهطقاسمب 2)ٍموجْنَلآ عقاومب ةدئاز

 (ءاملا نم هيف امو باحسلا كلم مهوتي ال ذإ ؛ديكأتلا ىلإ جايتحالا مدعل ؛انه ماللا تفذح :خإ اجاجأ هانلعج

 (يواصلا ةيشاح) .ماللا وهو «دكوملاب هبناج يف ىتأف ءكلم ةبئاش كلذ يفف ءضرألاو عرزلا فالخب

 ةنيرقب حلملا انهه دارملا نكل ؛حلملاو ميمحلاو رملا معي وهو «مفلا قرحي هنإف ؛رانلا بهلت وهو جحألا نم :اجاجأ

 (نيلامكلا ريسفت) .رانلا هنم ذخوؤي ءرجشلا نم نيللا :فتكك وه :خ رملاك (نيلامكلا ريسفت) .ماقملا
 هنم ذخؤت ,بصقلاب هيبش ء.مهدنع فورعم دوحوم هنأب ماشلاو برغملا لهأ ضعب انربحأ :"راتحملا" يف :خلكلاو

 «سسي ةروس يف انم امهليصفت رم دقف رافعلاو خرملا امأو «رانلا جرخختف ءىرخألاب امهادحإ برضتو «ناتعطق

 «ليللاب اهودقؤي مهفإف ؛نيميقملا نم رثكأ اهب مهتعفنم نأل ؛ركذلاب اوصخ يأ :نيرفاسملل .تكش نإ هعحارف

 (يواصلا ةيشاح) .عفانملا نم كلذ وحنو ءلاضلا يدتهيو «عابسلا برهتل
 (نيلامكلا ريسفت) .لؤافتلل ؛ةزافم تيمم «ءام الو اهيف تابن ال ةزافم وهو ءافلا ىلع فاقلا مدقتب :رفقلا

 كلذك «صئاقنلا نع اههيزنتو تاذلا ميظعت بجي امك لب ادئاز سيل هنأ رخآلاو «نيلوقلا دحأ وه :دئاز مساب

 يف اعوضومو ةقرو يف ابوتكم ىلاعت هللا مسا دحو نم :ءاهقفلا لاق اذلو «صئاقنلا نع ههيزنتو مسالا ميظعت بحي

 (متألا وه اذهو «ىمسملا ىلع لاد مسالا نأل ؛هتاذب نواهتلاك هللا ءامسأب نواهتلا نأل ؛كلذو ءرفك دقف هكرتو رذق

 .انه ام نود ؛مالكلا يف ةلمسبلا نارود ةرثكل ؛ةلمسبلا نم اهوفذحو انه مسا فلأ طخلا يف اوتبثأ :ةدئاف

 ىلع ةلالدلاو ءاهرثأ لاوز نم امبورغ يف امل "اهيورغل" :هلوقو ."دوعسلا يبأ" يف اذك ءاميراغم يهو :اهطقاسمب
 ىلع لادلاو ءاهرثأ لاوز نم اميورغ يف ام, براغملا صيصختو :يضاقلا لاق :اميورغل .هريثأت لوزي ال رثؤم دوحو
 هللاو - هب فولحملل ميظعتو ديكوتلل ررقم «هباوجو مسقلا نيب ضرتعم :مسقل هنإو .هريثأت لوزي ال رثؤم دوحو

 وهو فوصوملا نيب ضارتعا هنإف ؛"نوملعت ول" :هلوق وهو رحخخآ ضارتعا ضارتعالا اذه ءانثأ فو - هتمظع رسب ملعأ
 - «هباوحو مسقلا نيب :لوألا ءرخآلا نمض يف :امهدحأ .ناضارتعا امهنأ :لصاحلاو ,"ميظع" وهو .هتفصو ءمسق



 ةعقاولا ةروس ؛5ه نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 يأ رُهنإ مسقلا اذه مظع متملعل ملعلا يوذ نم متنك ول يأ 2 ٌديِظَع َنوُمَلَعَت َوْل

 ء«فحصملا وهو نوصم 2 نوُتكَم بوتكم بتك ىف (2) مك َناَءْرَفَل مكيلع ٌولتمل
 ظوفحملا حوللا وه 0

 نم مهسفنأ اورّهط نيذلا يأ :2) َنوُرَهَطُمْلا الإ يهنلا ىنعمب ربخ َدُهُسَمَي ال

 © َنوُنِمَدم متنأ نآرقلا ِثي دا اََيقَأ (2) َنييلَعلا تر نب لزنم ليز ثادحألا
 رقلل ىرخأ ةفص<

 ايقسب (© َنوُبَذَكَت مكن هركش يأ رطملا نم مكقزر َنوُلَعَجتَو ؟نوبذكم نونواهتم

 لا ا كل يع هناا امرك مكوك نووتوسسلا و ول 1 3 فقال نادل وقول با .اذك ءونب انرطم :متلق ثيح هللا

 نم رثكأب ضارتعالا باب نم وه سيلو ءانه "فاشكلا" هيلع ىرج امك «فوصوملاو ةفصلا نيب :يناثلاو <

 (لمجلا ةيشاح) .(؟5:نارمع لآ) 4(ميْرَم اَهُتيَمَس ينإوإ» :هلوق ريسفت يف "فاشكلا" مالك همهوأ امك «ةلمج

 ىلع ايقاب ناك ولو :يهنلا ىنعمب ربخ ."خلإ مظع متملعل" :هلوقب هيلإ حراشلا راشأ فوذحم "ول" باوج :نوملعت ول
 "نورهطملا الإ" :ىلاعت هلوقب دارملا نأل ؛فلح هيف عقي ال ىلاعت هللا ربو .هسمب رهطملا ريغ نأل ؛فلخلا هنم مزل هتيربخ

 .ةكئالملا نيرهطملاب دارملاف ءباتكلل ىرحخأ ةفص ةلمحلا تلعج اذإ :"كرادملا" يفو (بيطخلا ريسفت) .نوئدحملا الإ

 مزلي الكل ؛هتيربخ ىلع احيرص قبي لو «ةراهطلا نودب هسم مهيلع مرحي يأ .هوسمي ال يأ :يهنلا ىنعمب ربخ
 .لاحم ىلاعت هربخ يف فلخلاو «ةراهطلا نودب سمي ام اريثك هنأل ؛ىلاعت هريخ ف فلخلا

 ةداتقو سنأ نع اذه يورو «ةكئالملا مه نورهطملاو «هتقيقح ىلع ربخ هنأ :ةعامجو كلام نعو :يهنلا ىنعمب

 ضئاحلاو بنجلاو ثدحملل زوجي الف :خلإ اورهط نيذلا (نيلامكلا ريسفت) .دلص ةيلاعلا يبأو ريبج نب ديعسو
 ءامسأ نم قزرلا :ليقو .هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف :هركش يأ .ةعبرألا ةمئألا دنع هسم

 (نيلامكلا ريسفت) .ريسفتلا ىلع هولمحو "مكركش نولعجتو" دلي يبلا أرق هنأ يلع نع هيودرم نبالو ءركشلا
 وهو ,"نوبذكت" لوعفم [(لمجلا ةيشاح) .مكاقسأ يذلا وه هللا نوكي يأ ؛هلعافل فاضم ردصم] :هللا ايقسب

 (نيلامكلا ريسفت) .هلزنأ يأ :ثيغلا هللا ىقس نم مسا مضلاب

 اذإ مجنلا ءان ردصم ءونلا :حالصلا نبا لاق «هلباقم يف رخآ محب عولط عم هبورغو محب طوقس يأ :اذك ءونب انرطم

 لك ف طقسي «رمقلا لزانم. ةفورعملا يهو «ةنسلا يف غلاطملا ةفورعم ءنورشعو ةينامث مهو ءضهن وأ باغ وأ ءطقس
 ؛علاطلل :يعمصألا لاقو «براغلل رطملا نوبسني مهو «قرشملا يف هلباقم عولط عم برغملا يف اهنم محن ةليل رشع ةثالث
 رخآلا عولطو رجفلا عم برغملا يف مجنلا طوقس وأ بورغلل لام محنلا :ءونلا (نيلامكلا ريسفت) .هسفن مجنلا يمس مث

 "سوماقلا" يف اذك «قرشملا يف هتعاس نم هلباقي



 ةعقاولا ةروس 4.55 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 يرضاح اي َرُنَأَو ماعطلا ىرحب وهو َموُقِلُخَأ عزنلا تقو حورلاِتَمَلَب اَذِإ الهف آّلوَلَ

 (2) َنوُرِصَبُت ال نكلو ملعلاب ْمُكَمِم لِ ُبَرقأ ُنَحَو هيلإ (2) َنوُرظَت ٍنيَئيِح ءتّيلا
 اوثعبت نأب نييزجم (2) َنيِييِدَم ريغ متدك نإ الهف ةَلْوَلَف كلذ نوملعت ال يأ ةريصبلا نم

 ثععبلاب نييزجم يأ

 نإ موقلحلا غولب دعب دسملا ىلإ حورلا نوذرت آَبوُعِجَرَت مكمعزب نيثوعبم ريغ يأ
 ردا ريسمل

 فرظ "اذإ" 0 ل دال ديكأت ةيناثلا "الولاف «ءمتمعز اميف 2: َنيِقدَص تدك
 والا دعب رخو

 نيقداص ثعبلا متيفن نإ اهن وعج رت اله :ئيعملاو ,ناطرشلا هب قلعتملا ' 'نوعجرت ال

 .توملا اهلحم نع يفتنيل يأ هيفن يف

 ريغ متنك نإ موقلحلا تغلب اذإ ءسفنلا يأ اهنوعحرت الولف :اذكه ةميركلا ةيآلا بيترت :موقلحلا تغلب اذإ الولف
 سفنلا نود بلقلا نم ثعبنملا فيطللا راخبلا يعي :حورلا .هنلل يرشخمزلا هلاق ءديكوت ةيناثلا "الولف"و «نينيدم

 يف ةيببس ءابلاو ءءازحلا يعم. نيدلا نم نينيدمف يأ :نييزجم (نيلامكلا ريسفت) .ركذ امب فصوت ال اهإف ؛ةقطانلا

 (لمجلا ةيشاح) .ثعبلا نع انه نيدلاب زوجيف يأ ءانه دارملل ريسفت "نيثوعبم ريغ يأ" :هلوقو «"اوثعبت نأب" :هلوق

 .مهساس اذإ هتيعر ناطلسلا ناد نم «نيبوبرم ريغ يأ "نينيدم ريغ" :ىلاعت هلوق نورخآلا رسفو

 ثعبلا نإف ؛ثعبلا مدع همزلي ثعبلاب نييزجم موك مدع نإف ؛مزاللاب ريسفت ,مكمعزب :نيثوعبم ريغ يأ
 رمألا ناك نإ هانعم :خإ حورلا نودرت (نيلامكلا ريسفت) .موزلملا يفن مزلي مزاللا يفنو «ءازجلا همزلي رشحلاو

 متنأف «موقلحلا غلب اذإ مكيلع رغرغي نم سفن نودرت ال ملف «يزاحي هلإ الو باسح الو ثعب ال هنإ :نولوقت امك

 .رمألا هديب ؛راتخم رداق مكقوف نأ اوملعاف كلذ مكنكمي مل اذإف ءعزنلا ةدش نم هيساقي امو هيلإ نورظنت

 لكل يأ امهل ءازج هنأ هب امهقلعت ئعمو «"نيقداص متنك نإ"و "نينيدم ريغ متنك نإ" امهو :ناطرشلا هب قلعتملا
 نع هرخأ ول "اهفوعجرت اله ىعملاو" :هلوقو «طرشلاب قلعتي 5 وه ءازجلا ذإ ؛بلق عون ةرابعلا يفف ءامهنم
 .افوعجرت الهف «هيفن يف نيقداص ثعبلا متيفن نإ :لوقي نأب ؛مهفلا يف رهظأ ناكل هدعب نيطرشلا
 :هلوقو «"نينيدم ريغ متنك نإ" :هلوق يف روكذملا لوألا طرشلا وه اذه «ثعبلا متيفن امك يأ "ثعبلاك" :هلوقو

 ءازجلل ةلع "يفتنيل يأ" :هلوقو ؛"نيقداص متنك نإ" :هلوق يف روكذملا يناثلا طرشلا وه اذه "هيفن يف نيقداص"

 (لمجلا ةيشاح) .دسجلا وهو "اهلحم نع" :هلوقو ,"افوعحرت اله" :هلوق وه يذلا
 (نيلامكلا ريسفت) .موقلحلا اهغولب دنع اًهودرت يأ :اهفوعجرت اله



 ديدحلا ةروس ةطملا نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 نسح قزر ٌناَحْحَرَو ةحارتسا هلف يأ ٌحْوَرَف :2) َنييَرَقُمْلا نم تيملا ناك را
 مسيام وه و

 َنِم ناك نإ اَّمأَو لاوقأ ءامهل وأ "نإ"ل وأ "ام 27 لهو (2) ِميِعَن تَّنَجَو
 نم () بلا بتم نب ١ باذعلا نم ةمالسلا هل د م 5 93 ل يصأ

 - هر

 تاب نبتت تلال 0 داق ني دا

 0-0 رب

 مدقت 0 لا َكَبَر
 ديه | 2

 ةيأ دورشعو عست ا ل

 "اه جت ءيححو ةديزم ماللاف ٠ ( عيش 0 ههّزن 0 ٍضَرَأْلاَو تاوّسلا ىف اَم هَل ا حّبس

 ."بيطخلا ريسفتلا" يف حرص امك «حور هلف يأ هلبق ردقم هربخ ءأدتبم "حورف" نأ ىلإ ةراشإ :ةحارتسا هلف يأ

 نح قرافي نيبرقملا نم دحأ نكي مل :لاق هنأ اكد ةيلاعلا بأ نع ريرح نبا جرحأو «مومشملا ناحيرلا وه :ليقو :قزر
 ؛فوذحم "نإ" باوجو يأ :خلإ باوجلا لهو (نيلامكلا ريسفت) .ضبقي مث همشيف «ةنجلا ناحير نم نصغب ىتؤي
 .اريثك "نإ" باوح 00-53 ؛حجارلا وه اذهو هيلع روكذملا ةلالدل

 ليلدلاو ؛"نإ" باوج نع هب نغتسا ,"امأ" باوج "حورف" :هلوق .كلد يضرلا خيشلا لاقو «ةثالث يأ :لاوقأ

 (يواضيبلا ريسفت) .عفرلاب هبوجوو مزجلاب "كمركأ ئنتئج نإ" زاوج مدع "نإ" باوج تسيل افأ ىلع
 .هزن نعم. "حبس" نإ يأ :مدقت (يواصلا ةيشاح) . .مهنم هن هنأ لجأ نم يأ ةيليلعت " نم "لإ هيب راشأ :خلإ ةهج نم

 .ميظعلا كبر هّزن يأ دئاز "مساب" ظفل نأو

 هيبنت هيفو «تاقوألا عيمج يف هقيقحتب ناذيإلل ؛اعراضم ضعبلا يفو ءايضام حتاوفلا ضعب يف هئيحبو :خلإ هلل حبس
 "حبس" نإ :تلق نإ ."دوعسلا يبأ" نم «هتاقوأ عيمج يف ىلاعت هحبسي نأ يرايتخالا حيبستلا ع

 يقل رمت هيلع 0 عع“ يف امك ءديكأتلل ؛ةدئاز ماللا نأب بيحأ ؟ماللاب نايتإلا هجو امف هسفنب ىدعت

 :هلوق ىلع عرفمو ءديكأتلل يأ :ةديزم ماللاف .رخآ ضرغل ال هللا ءاضر لجأل ؛حيبستلا لعف :ئعملاو ليلعتلل وأ
 . تلعب لطفل ةيلتمأ أ فرت أ



 ديدحلا ةروس 5/6 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ٍضرألاَو ِتاومّسلا كلُم ءُهَل هعنص يف (:) مكحلا هكلم ف زيِرَعلا وهو و رثكألل ابيلغت 0 ع ص مه او عد : رو رس : روص 1 4 3

 الب ءيش لك لبق وألا َوه 2 ُريِدَق ءىَ لك لع َوْهَو هدعب ُثيِمُيَو ءاشنإلاب يح

 ساوحلا كاردإ نع ٌنِطاَبْلآَو هيلع ةلدألاب ٌرهّطلَآَو ةياه الب ءيش لك دعب ْرِحآلآَو ةيادب

 ءايندلا 0 نم ِماَيأ ٍةَمَس ىفضرَألاَو تَوَمَّسلآ َقَلَح ىذأآ وه 1 ُمِلَع ٍءْىَس لكي َوهَو
 هب قيلي ءاوتسا يشركلا ٍشَرَعْلا ىَلَع ىَوَعَس 1 َجُت ةعمجلا اهرخآو دحألا اهو

 َنِم لِزََي اَمَو نداعملاو د 9 ديراب رطملاك ل ضرألا ىف لخدي خلي

 َّوهَو ةئيسلاو ةحلاصلا لامغألا# ايف دعصي 9 كو ناعلاو ةمحر لاك ِءاَمَّسلَأ

 لِإَو ضرَأَلاَو ِتَوَمّسلآ كلم مدل و ٌريِصَب َنوُلمَعَت اَمِب ُهَلَاَو منك اَم نبأ هملعب َركَعَم

 ا ا 0 ا سو عوام عاام اهعيمج تادوجوملا جو زوم ألا ُعَجَر هّللأ

 تاوامسلا سفن لمشيف «لفسلاو ولعلا ةهج ضرألاو تاوامسلاب دارملاف «لقاعلا ريغ وهو يأ :رثكألل ابيلغت

 اهتاذ نأ يأ «لاحلاب :ليقف ,مهريغ حيبست يف فلتحاو ءاقافتا لاقملا ناسلب ءالقعلا حيبست نأ ملعاو .ضرألاو

 هللا اهصخ نم الإ اهحيبست ىلع علطي ال نكلو ءاضيأ لاقملا ناسلب :ليقو 0

 عفدنا اذهيو .ًءانفلا هاوس ام لك قاقحتسا دعب هتاذب يقابلا يأ :ءيش لك دعب رخآلاو (يواصلا ةيشاح) .كلذب

 ركذ ام ءاقبو «ءانفلل لباق ٌمدع دعب دوجوم لك نأل ؛ءانفلا اهيلع أرطي ال امهيف امو رانلاو ةنحلا نإ :لاقي ام

 (بيطخلا ريسفت) .رومألا يف ينأتلل انس :مايأ ةتس يف (يواصلا ةيشاح) .هل يتاذ ال «هللا ءاقبب

 يف لاقي امك «هملعو هتردق ةطاحإو «ريبدتلاب هدارفنا نع ةيانك اذه :"بيطخلا" يف :شرعلا ىلع ىوتسا مث

 ىتأو ءسولج نع الضف ءريرس كانه نوكي ال «ريبدتلاب درفنا هنأ يعم. «كلملا ريرس ىلع نالف سلج :انكولم
 :ىلاعت لاق «ةحلاصلا لامعألا وه امنإ عفري يذلا نأل ؛هفذح بسانملا :ةئيسلاو .هتمظع ىلع اهيبنت ؟يحارتلا ةادأب

 (يواصلا ةيشاحإ ١١(. :رطاف) 4 هْعفْدَي حِلاَصلا ُلَمَعْلاَو ُبِيطلا ُمِلكْلا ُدَعْصَي هْيلِإ

 ةيعملاب لب ءاضيأ صاونخلاو ماوعلل ةموهفملا ةيعملاب ال "مكعم وهو" :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يف :حلإ مكعم وهو
 انأف يلعفلا دهشملا يف متنك نإ ءمكتادوهش بتارم بسحب مكعم انإ يأ ءيدوهشلا يفشكلا قوذلاب ةقوذملا

 .مكنع رخأتأ الو مدقتأ ام «يتاذلا يلجتلاب مكعم



 ديدحلا ةروس ظ14 نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 صكقتنيو ديزيف ِلْيَلأ ىف : ف َراَبَتلآ ٌجِلوُيَو ليللا صقنيو ديزيف رابتلا ىف : هلخدي ليل ُحِلوُي

 اومود اوني تادقتعملاو رارسألا نم اهيف ام. م9 روُدّصلا ِتماَدب مِلَع وهو راهنلا

 لام نم هيف هيف َنيِفَلْحَتَسُم ْلَعَج اَمِم هل ليبس يف أوُقِفَنَأَو مِلوُسَرَو هلأ ناميإلا ىلع

  ةوزغ يهو .ةرسعلا ةوزغ يف لزن ؛.مكدعب نم هيف مكفلختسيو ,مكمّدقت نَم
 ركل اَمَو ()ٌريبك رج مه هد نامفع ىلإ ةراشإأوقَقنَأَو ْرْكِم أوُنَماَء َنيِذَّلاَف كوبت

 اوُنيؤُمِل ركوُعَدَي ُلوُسَرلَآَو ِهّللاِب نامإلا نم مكل عنام ال يأ رافكلل باطح ووو َِ ١
 0 امهحتفبو ءاخلا رسكو ةزمهلا مضب َنَحُأ ّنَقَو 3 1

 ضارعإلاو ءايندلا كرتبو «نامبإلاب هدابع رمأب عرش ديحوتلا ىلع ةلادلا لئالدلا نم اعاونأ ركذ امل :هلوسرو هللاب اونمآ

 امع باوجو .ريسافتلا خسن عيمج يف اذكه :ناميإلا ىلع اومود (يواصلا ةيشاح) .ربلا هوجو يف ةقفنلاو ءاهنع

 نأ كش الو ديحوتلا ةلدأ ركذ امل هنأل ؛هلبق ام ةجيتن اذهو .لصاحلا ليصحت هيفف ذئيحو «نينمؤملل باطخلا نإ :لاقي

 (يواصلا ةيشاح) .ناميإلا ىلع ماودلاب رمألا هنم جتن ؛هيلع ماودلا بحويو «ناميإلا يف ديزي اهيف ركفتلا
 (نيلامكلا ريسفت) .اوضم امع افلخ لاملا كلذ يف اوناكف مهل تلقتناف مهيديأ يف تناك نم :مكمدقت نم لام نم

 يلا لاومألا نم :ئيعملا نوكي نأ حصيو .مكمدقت نمع ءافلخ متنأف يأ "مكمدقت نم لام نم" :يواصلا لاقو

 فلتخف «ىلاعت هلل ةقيقحلا يف لاومألا نأ ملعاو .مكل ال هل ةقيقحلا يف يهف ءاهيف فرصتلا يف ءافلخ هللا مكلعح

 وأ «ىلاعت هللا وهو يقيقحلا فرصتلا هل نمع امإ ةفالخلاف ذئكيحو :هنع فلح هدالوأو ءاهيف فرصتي مدآ اهيف

 «سفنلا ىلع هل نيوكو «قافنإلا ىلع ثح اذه يفو .مه تلقتناو مهيديأ يف تناك نمم هلبق اهيف فرصت نمع

 (يواصلا ةيشاح) .داعملا يف هعفنت ىلا هوجولا يف هقفني لب «ريغلا لا لخبلا يغبني الف

 «ةعقبلل ارظن ؟فرصلاب :كوبت ةوزغ .ةيكم ةروسلا نأب لوقلا ىلع اذه لكشي «كوبت ةوزغ يهو :ةرسعلا ةوزغ

 ةوزغلا كلت تناكو .ةلحرم ةرشع عبرأ ةنيدملا نيبو هنيب ؛ماشلا فرط ىلع ماقم وهو «ثينأتلاو ةيملعلل ؛هعنمو

 «كوبت ىلإ اولصو امل لب «لاتق اهيف عقي ملو «هتاوزغ رخآ يهو .فئاطلا نم ٌدُتُي هعوجر دعب «ةعساتلا ةنسلا يف

 (يواصلا ةيشاح) .ميظعلا رصنلاو زعلاب دك عجرف «ةيزجلا عفد ىلع حلصلا عقو ةليل نورشع امك اوماقأو

 ثالث ةرسعلا ةوزغ ف زهح هنإف [(نيلامكلا ريسفت) .ريسفتلا يف لحدي ال عقاولل نايب] :إ نامثع ىلإ ةراشإ

 (لمجلا ةيشاح) تك هللا لوسر يدي نيب اهعضوو «رانيد فلأب ءاجو ءاهلامحأو اهسالحأو اهياتقأب ريعب ةئام



 ديدحلا ةروس 4ا/ ث نورشعلاو عباسلا ءزجلا

0 

 ىلع مهدهشأ و9 :نيح وبذلا ماع ُْق هللا هذحأ 00 ؛هيلع َفتيِم امهدعب ام بصنو

 هيلإ اوردابف هب ناميإلا نيديرم يأ 7: َنيِيِم مك نإ جيل أولاق ْمُكِبَرِ ٌتْسَلأ زييعا
 فب 0

 ىلإ رفكلا ِتملظلآ َنْي ركَجرْخَيَ ل هناا تبع لكم لق ل قرا و

 ركل اَمَو 5: ٌمِحَّرٌفوُءَرَل ناعيإلا ىلإ رفكلا نم 9 مكب هلآ َّنِإَو نامإلا روُتلآ
 ُتَريِم هلو هللا ليِبَس ىف أوقفنت "ال" مال يف "نأ" نون ءاغدا هيف الأ مكنامعي دعب

 ول ام فالخب «قافنإلا رجأ ريغ نم مكلاومأ هيلإ لصيف امهيف اهب ِضْرَأَلاَو توم
 ُهَظَعَأ كيتو َلَكَفَو ة 0 كورجؤتف متقفنأ

 َدَعَو أدتبم ؛عقرلاب يار فو «نيقيرفلا نم ًالكَو أوُلَبَقَو ُدَعَب ْنِم أوقفنأ َنيِذلأ َنِم ٌهَجَرَد

 قافنإب 000008 رم هب مكيزاجيف +: ٌريِبَح َنوُلَمْعَت اَمب ُهللاَو ةنكب 1 هيف

 نونمؤت ال مكل امو" :لاق فيك :لاقي امع باوج :خلإ نيديرم يأ .نيقابلل ةيلوعفملا ىلع مكقاثيم يأ :خلإ بصنو

 امهتعيرش نإف ؛ىسيعو ىسومي نينمؤم متنك نإ نيعملا نأب اضيأ باجيو ؟"نينمؤم متنك نإ" :لاق مث ,"هللاب
 هلل قافنإلا كرت يف مكل ءيش يأ نعي :خإ اوقفنت ال مكل امو (يواصلا ةيشاح) ني دمحم نامبإلل ةيضتقم

 (نيلامكلا ريسفت) ؟قافنإلاب رجألا عم اهوكرتت ال ملف ؟رجأ ريغ نم مكلاومأ نوكرات نوتيم متنأو

 كرت يف مكل ضرغ يأو ينعي ؛هريغو لام نم دحأل قاب هنم ىقبي ال ءامهيف ءيش لك ثري يأ :خلإ ثاريم هللو
 يف قافنإلا ىلع ثعبلا غلبأ نم وهو .مكلاومأ ثراوف ؛.مككلهم هللاو ؛هلوسر عم داهملاو «هللا ليبس يف قافنإلا

 ليبس يف قفنأو ,ملسأ نم لوأ هنأل ؛ء#د ركب يبأ يف تلزن :خا ةجرد مظعأ كئلوأ (كرادملا ريسفت) هللا يع

 هللا هدعو يأ ,«فوذحم ربخلا يف دئاعلاو يأ :أدتبم .ريسافتلا رثكأ يف امك ءهمدقتو هلضف ليلد هيفو «ىلاعت هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .اهج ءاطعو ةداتق اهرسف اذك «ةنحلا ئئسحلا

 ءأدتبم "اذ نم" نأ لمتحيو .هنم لدب "يذلا"و «هربح "اذ"و ءأدتبم ماهفتسا مسا "نم" نأ لمتحي :خإ يذلا اذ نم

 ثيح ىلاعتو هناحبس هنم ليزنت اذهو .نيلامتحالا الك ىلع لوصوملا ةلص "خلإ هللا ضرقي" :هلوقو «هربخ لوصوملاو

 :مكحلا بحاص لاق ؛هديسل هادي تكلم امو دبعلا نأ عم ءاضرق هيلإ اهعوجر ىممو ؛هدنع نم لاومألا هدابع كلم

 (يواصلا ةيشاح) .كيلإ بسنو «قلح نأ كيلع هلضف ديزم نمو



 ديدحلا ةروس ءا/ا نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 هفعضيف" :ةءارق يفو هَل ءُهَفِعَضَيِف ىلاعت هلل هقفني نأب اًكَسَح اًضَرَق هللا ليبس يف هلام

 ا ةفعاضملا عم َدُهَلَو "ةرقبلا" يف ركذ امك ةئام عبس نم رثكأ ىلإ رشع نم ديدشتلاب
 سمس هج م و

 نيب مهزوُن ىعْسيِتَنِمْؤُمْلاَو َنيِيِمْؤَملا ىَرَت ْمَوَي ركذا «لابقإو اضر هب نرتقم 2: رئيرك
 ع ولع د هص و لشد ر د 5 22 3 ٠

 52ش افوخد يأ ْتَنَج َمَوَيْلا مكنرشب :مه لاقيورعْدَمَيُأب نوكي و مهمامأ َمدَيأ

 هلدبي يح هلل ليبس يف قفني يذلا اذ نم يأ «لدبلا دادرتسال لاملا جارخخإ ضرقلا نأل ؛ءاضرق يمس 6 انسح

 مصاعل بصنلابو ؛هفعاضي وهف يأ ءرثكألاو ورمع يبأل عفرلاب :هفعاضيف (لمجلا ةيشاح) .ةريثكلا فاعضألا هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .ديدشتلاب "هفعضيف" :رماع نبال ةءارق يفو «ماهفتسالا باوج ىلع
 دعب هركذ نأ مهوتي الف هيلع هلابقإو هناحبس هللا اضر هب نرتقا ام ميركلا رحألاب دارملا نأ يعي :لا هب نرتقم

 امك «هسفن يف ٌدومحم ميرك فاعضألا هيلإ مومضملا رحألا كلذ نأ هانعم :يرشخمزلا لاقو «راركت رحألا ةفعاضم

 "ركذا"ل هب لوعفم هنأ ٍنعي :موي ركذا (نيلامكلا ريسفت) .ةيلاح ةلمج وهو «فيكلا يف غلاب ءمكلا يف دئاز هنأ

 (نيلامكلا ريسفت) ."هفعاضي" وأ "عيرك رحأ" :هلوقل فرظ :ليقو ءاردقم
 مويلا كلذ يف رجأ هل رقتسا يأ ,."رحأ هلو" يف لماعلا رارقتسالل لومعم هنأ :اهدحأ ءهجوأ هيف ت1 رت هوب

 ؛هلصأ ىلع فرظ وهف «ىرت موي نورحجوي :هريدقت :ثلاثلا «هب الوعفم نوكيف «"ركذا" يأ ءرمضم هنأ :ىاثلا

 هيف لماعلا نأ :سماخلا .هلصأ اذه ؛مهارت موي تانمؤملاو نينمؤملا رون ىعسي يأ 2"ىعسي" هيف لماعلا نأ :عبارلا

 "مهيديأ نيب"و «"موي" يف الماع هلعجن مل اذإ اذهو «ةيرصب ةيؤرلا نأل ؛ءلاح "ىعسي"و «ءاقبلا وبأ هلاق «"هفعاضيف"

 (لمجلا ةيشاح) ."مهرون" نم الاح نوكي نأ زوجيو ؛"ىعسي"ل فرظ
 نيتاه صح امنإو :مهفاعأبو مهيديأ نيب (نيلامكلا ريسفت) .ةنجلا ىلإ نوكيف «تاعاطلاو ديحوتلا رون يأ :وهررن

 تاهبجلا عيمج نع ربع :ليقو «مهل اراعش رونلا لعجيف «نيتهجلا نيتاه نم مهامعأ فئاحص نوتؤي مهنأل ؛نيتهجلا

 راجلا نأ ديري «مهفامأب رونلا يأ :نوكيو (نيلامكلا ريسفت) .ةيلاح ةلمحلاو ءامهفرشل ؛ءزجلاب لكلل اريبعت ؛اممب

 الحاد نوكي ىح "مهيديأ نيب" :هلوق ىلع افطع سيلو ."ىعسي" ىلع فوطعم وهو ء«فوذحم. قلعتم رورحماو
 :مفوقلتي نيذلا ةكئالملا لوقت يأ :خلا مه لاقيو (نيلامكلا ريسفت) .نيميلا مئالي ال يعسلا نإف ؛يعسلا تحت

 (يواصلا ةيشاح) .ةياهه ريغ ىلإ مكلبقتسي ام عيمج يف ةميظعلا مكتراشب يأ مويلا مكارشب
 هربخ ”تانج"و «ءفرظ "مويلا"و ءأدتبم "مكارشب" :هلوقب "نيمسلا" هركذ ام بارعإلا اذه حاضيإ :اهوخد يأ

 «فرظلا يف لماعلا وهو ءردقم لوقب بصن لحم يف ةلمجلا هذهو «تانج لوحد هب رشبملا يأ «فاضم فذح ىلع

 مكلوخد مكارشب ريدقتلا ذإ ؛فوذحملا فاضملا اهيف لماعلاو «لاحلا ىلع بصن "نيدلاخ" :هلوق :لاق مث ,مدقت امك

 - «تانح لوخد راصف «هلوعفمل ردصملا فيضأو «بطاخملا ريمض وهو لعافلا فذحف ءاهيف نيدلاخ تانج



 ديدحلا ةروس 4 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 1 نيف ل دوام دمي اا نأ في 7 ل ٍ
 نوقفَتملا لوقي موي () مظعلا زوفلا وه كللذ ايف نيدلنخ رجلا اهتحخ نم ىرجم

 يأ ءاظلا رسكو ةزمحلا حتفب ةءارق يفو ءانورصبأ اَنوُرظنَآ أوُنَماَ َيِذَلِل ٌتَقِفَتُمْلاَو
 53 را 0 و راصبإلا يعم رظنلا نم

 ِءاَرَو أوعِجَرأ : مهي ءازهتسا مهل ّليِق ٌحكرون نم ةءاضإلاو سبقلا راع انولهمأ

 باب هَ فارعألا روس وع :ليقروسب نينمؤملا نيبو مُجَتّيَب بِرُصضَف رار روت أوُسِمَتْلاَف

 تا دن زو نو, نوفطاملا ةهحج نسر لوطو ومؤللا ةهحب نم اقوا نوال
 بابلا وأ روسلا نطاب

 مق

 - م

 هنأل ؛اهيف لماعلا وه "مكارشب" نوكي نأ زوحي الو «بارعإلا يف هماقم هيلإ فاضملا ميقأو ءفاضملا فذح مث -

 (لمجلا ةيشاح) .هب رشبملا نعم. ىرشبلا نأ مولعمو «يبحأب لصفلا مزليف هتاقلعتم ركذ لبق مهنع ربخأ دق ردصم
 نم بمقتل :مهلوقب قيلأ اذهو ءناكملا مل ءيضيف ءمههوجوب مهولبقتسا مهيلإ اورظن اذإ مهنأل :انورصبأ
 نإ :امّذ سابع نبا نع يناربطلا جرخأ «هرخآ ىلإ اوعجرف :مكءارو اوعجرا .هربغو "يواضيبلا" نم دكر ون
 لاقف «تاقفانملاو نيقفانملا رون هللا بلس طارصلا ىلع اووتسا اذإف ءارون قفانم لكلو ءارون نمؤم لكل يطعي هللا

 ةياور فو ءادحأ دحأ كلذ دنع ركذي الف ءانرون انل ممتأ :نونمؤملا لاقو .مكرون نم سبتقن انورظنا :نوقفانملا

 «مويلا كلانه اوسمتلاف «ةملظلا نم متثتج ثيح نم مكءارو اوعجرا :نونمؤملا لاقف اح يقهيبلاو ريرج نبال

 امي عدخ ىلا ىلاعت هللا ةعدخ يهو ءارون اوسمتلاف مكءارو اوعجرا :مهل ليق :هدف ةمامأ يبأ نع مكاحلا دنعو

 ,رونلا هيف مسق يذلا ناكملا ىلإ نوعجريف (47١:ءاسنلا) 4ْمُهْعِداَحن َرْهَو هللا َنوُعِداَحُيِ» :لاق ثيح «نيقفانملا

 مهنأل ؛كلذو ممي ءازهتسا اذهو ءانرون ىلإ مكل ليبس ال نيبئاح اوعجرا ىعملا وأ :يواصلا لاق ؛مهيلإ نوفرصنيف

 .ايندلا ىلإ الو .فقوملا ىلإ عوحرلا نوعيطتسي ال

 نإف ؛هيلع عرفتم "مكءارو اوعحرا ليق" :هلوق ىلع فوطعم "مهنيب برضف" :هلوق نأ رهاظلا :خلإ مهنيب برضف
 يف نوقفانملا يقب مهلامعأو مهفراعم راونأب ةءاضتسالاو مُب قوحللا نع نيقفانملا اوعنم امل ةكئالملا وأ نينمؤملا

 :هلوق نوكي اذه ىلعف ءروس ةنجلا ىلإ مهيدؤي يذلا رونلا نيبو مهنيب برض هنأك كلذب اوراصف «مهقافن ةملظ

 وأ ءركذ امه فوصوم طئاح رانلاو ةنحلا نيب برضي :ليقو .ةيليثمتلا ةراعتسالا ليبق نم "روسب مهنيب برضف"
 هب دارملاو «ةنيدملا طئاح :- ةغل - روسلا .ةدئاز ءابلاو ءروس يأ :روسب (لمجلا ةيشاح) .فارعألا باجح وه

 (نيلامكلا ريسفت) .رانلا لهأو ةنحلا لهأ نيب برض يذلا باجحلاو .طئاحلا انهه

 يف نوكت نأ زوجي ةلمجلا هذه "ةمحرلا هيف هنطاب" :هلوقو ؛,"روس"ل ةفص ءرحج عضوم يف ربخو أدتبم :باب هل

 امنإ ريمضلاو «هبرقل ؛ىلوأ وهو «"باب"ل ةفص عفر عضوم يف نوكت نأ زوجيو «"روس"ل ةيناث ةفص رج عضوم
 (لمجلا ةيشاح) .هللا وهو «لعافلل اينبم "برضف" ديبع نب ورمعو يلع نب ديز أرقو .ةنيرقب الإ برقألا ىلع دوعي



 ديدحلا ةروس ع نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 صمت قافنلاب ْمُكَسْفنُأ مين ٌيدكَلَو ّلَب اوُلاَق ةعاطلا ىلع : ْمُكَعَم نكت ملأ مودا
 نينم ملا نوقفانملا يأ

 اع ْقح عامطألا ُ تاي فقر ا نيد ُْق متككش م كرو ا

 ٌةَيَدِف َمُك : ءاتلاو ءاي ا مْوَيْلاَف ناطيشلا ج9 ُروُرَعْلآ هّللاب مُكٌرَعَو توملا هّللآ مَ
 ف نب دص

 ِنأي ملأ يه © ٌريِصَمْلا َسّنِبَو مكب ىلوأ كلو نه راك كوع انردك دلال

 0 حازمل اورثكأ امل ةباحصلا نأش يف تلزن ْأَوُمَماَء َنيِذَّل] نحت

 (نيلامكلا ريسفت) .مهنيب بجح نيح روسلا ءارو نم نينمؤملا نوقفانملا يداني يأ :مهفوداني
 كالهلا نم رهدلا ثداوح مهل مترظتنا يأ :متصبرتو (كرادملا ريسفت).اهومتكلهأو قافنلاب متنتف يأ :مكسفنأ متنتف

 «ثعب ال هنأب داقتعالا وأ يأ :ناطيشلا (نيلامكلا ريسفت).نينموملاب رئاودلا لوزن يف رامعألا دادتما يف عامطألاو ةقرفتلاو

 ."بيطخلا" نم ءسفنلل ضوعلا وأ لدبلا وه :ةيدف (نيلامكلا ريسفت) .بذعي ال ميرك روفغ ىلاعت هنأل وأ
 ءايلا هنم فذح ءلتعم وهف "ىمر" باب نم "ىأ" عراضم نونلا رسكو ةزمحلا نوكسب "نأي" نأ ىلع ةماعلا :نأي ملأ

 نيب تئرق ةيآلا هذه نأ :ءد قيدصلا ركب يبأ نعو ءتقو ئجي ملأ :نيعملو ؛"لمجلا" نم ؛مزاجلل ؛همال يه لا

 لاق .بولقلا تسق ءانك اذكه :لاقف مهيلإ رظنف ءاديدش ءاكب اوكبف «ةماميلا لهأ نم موق هدنعو «هيدي

 هتبرغتسا امف «هراونأ تفلأو «نآرقلا عامس تنمدأو تبلصت يأ ؛بولقلا تسق ّىح :"”فراوعلا" يف يدرورهسلا

 رارمتسا ىلإ هنم ةراشإ «ةالصلا يف يلاحك ةالصلا لبق يلاح :مهضعب لاق اذهلو ءبرغتسملاك دحاولاو «ريغتت يح

 دوهشلاب اهل نيسحتلا هتقيقحو «نيوأتلاو ةوسقلاب بولقلل حيبقت هرهاظ "بولقلا تسق ّىح" :هلوقف .دوهشلا لاح

 .ظوظحلا ىلإ ليملا اياقب مهسوفن يف نيذلا نيديرملا ءافعض نم موق قح يف اذه :ةيآلا يف هلي يلقبلا لاق ,نيكمتلاو

 ."نايبلا حور" نم هللا ةبحم نارينب هللا يف اوقرتحا ةوفصلا لهأو «هللا ركذ دنع عوشخلا ىلإ اوجاتحي ىح

 ناحك نيئي نآو (017:بازحألا) كهاَنِإ ّنيرظان َرْيغْإَم :ىلاعت هلوق يف امك «تقولا :ءانإلاو .مزاجلل طقس نيحلا نم :نحي
 رفن ىلع لي يبلا جرح :تلاق اهو ةنقناع رع ةيوكزرم نبأ :خ! ةباحصلا نأش (نيلامكلا ريسفت) .ًينعمو اأظفل نيحي

 "نأي ملأ" :مككحض نم ّيلإ لزنأ دقلو !مكبر نم نامأ تأي ملو نوكحضت" :لاقف ,نوكحضي مهو هباحصأ نم

 (نيلامكلا ريسفت) ."متكحض ام ردقب نوكبت" :لاق ؟كلذ ةرافك ام !هللا لوسر اي :اولاق «"ةيآلا

 يفف .حارملا اورثكأو (ةدابعلا نع اولساكتف «ةنيدملا ف هوباصأ يذلا شيعلا نيل ببسب يأ :حارملا اورثكأ امل

 ام ضعب نع اورتفف 0 شيعلا نيل نم اوباصأ ةنيدملا اومدق امل مهنأل كلذو «نينموؤملا يف تلزن :"نزاخلا"

 نيبو انمالسإ نيب ناك امو :هد دوعسم نبا لاق «ةيآلا "اونمآ نيذلل نأي ملأ" كلذ يف لزنو اوبتوعف «هيلع اوناك

 (لمجللا ةيشاح) .نينس عب رأ الإ ةيآلا هذي هللا انبتاع نأ



 ديدحلا ةروس 44 نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 رثكألل صفحو عقانلا

 ِمِيَلَع لاطَف 56 د نق هزه شك 0000 "نوفا طب فركب

 م هَ تكو هللا ركذل نلت مل :كوُلَق تَسَقَف مهئايبنأ نيبو مهنيب نمزلا دما

 لعفي كلذكف «تابنلاب يوم َدَعَب ضَرَألا نَهَللآ نأ نيروكذملا نينمؤملل باطخ ْاَوُمَلَع
 م

 و

 دكلَعَل هريغو اذهب انتردق ىلع ةلادلا ِتَيآلآ ْمُكَل اَنَيَب َدَق عوشخلا ىلإ اهّدرب 0
 اوقدصت نيذلا يأ - داصلا يف ءاتلا تمغدأ - قّدصتلا نم َنيِقَّدَّصُمْلا نإ :2) َنولقَعَن

 ناميإلا قيدصتلا نم امهيف داصلا فيفختب ةءارق قو «نقدصت ياللا ِقَبصُلَ
 #53070707ط 9 «بيلغتلاب ثانإلاو روكذلا ىلإ عجار اًنَسَح اًصَرَق هلل اوضرَفاَو

 للا ركذي نأ هللا ركذب دارملاو :نآرقلا (نيلامكلا ريسفت) .ركذلا ىلع افطع الحم رورحجم وهو ةلوصوم :لزن امو

 :نيفصولل عماج نآرقلاف ءرخآلا فصولا ىلع ءيشل نيفصولا دحأ فطع نم نوكيف ءاضيأ نآرقلا هب دارملا :ليقو

 (نيلامكلا ريسفت) .ءامسلا نم لزان هنأو «ظعاوملاو ركذلل

 نإف ؛يمحر نم اوطنقت ال !يدابع اي :لوقي ىلاعت هللا نأك حازملا نأش يف اوبتوع نيذلا يأ :نينمؤملل باطخ

 تتبنأف ءركفلاو ركذلاب مكبولق تييحأ عوجرلاو ةبانإلا مكنم لصح اذإ كلذكف «تابنلاب ةتيملا ضرألا ءايحإ ينأش

 (نيلامكلا ريسفت) .هلوسرو هللا اوقدص يذلا يأ .هلبق ال ريسفت رجلاب :ناميإلا (يواصلا ةيشاح) .فراعملاو مولعلا

 نم هيلع مزلي امل ؛ليق امك طقف لوألا ىلع ال نيلعفلا عومجم ىلع فوطعم وهف يأ :ثانإلاو روكذلا ىلإ عجار
 "اهيف" :هلوقو ."لا" ةلص يف نئاكلا مسالا يأ ءمسالل تعن "لا" ةلص يف" :هلوقو .اهمامت لبق ةلصلا ىلع فطعلا

 ؛نيقدصملا يف لعفلا نعم ىلع فطع "هللا اوضرقأو" :هلوق :"بيطخلا" فو (لمجلا ةيشاح) .هدعب "لح"ب قلعتم
 .هللا اوضرقأو اوقدصأ نيذلا نإ :ليق هنأك "اوقدصأ" نيعمب لعافلا مساو «"نيذلا" نيعمب ماللا نأل
 ؛ديدشتلا ةءارق ىلع "نيقدصملا نإ" :هلوق هنع نيغي "اوضرقأو" هلوق نإ :لاقي امع باوح "خلإ ضرقلا ركذو" :هلوقو

 نع ةرابع نسحلا ضرقلاو ؛«نسحلاب هفصول ةئطوت هركذ ديعأ هنأ :باوجلا لصاحو «ةقدصلا ضرقلاب دارملا نأل

 0 مهوت عفدنيف (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةقدصلل قحتسملا ىلع ةينلا صولحخو سفنلا ةبيط نع بيطلا نم قدصتلا
 .قلطم قدصت هلبق امو ديقم قدصت اذه نأل

 ةلص ىلع هفطع نم مهوتي ام عفدناف «تاضرقملاو نيضرقملا اهب دارملاف ؛ثانإلا ىلع روكذلا بيلغت يأ :بيلغتلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .تاقدصملا وهو ,يبحأب ةلصلا ءازجأ نيب لصفلا مزلي هنأ نيقدصملا



 ديدحلا ةروس اوه نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ضرقلا ركذو «لعفلا لحم لح اهيف هنأل ؛"لا" ةلص يف مسالا ىلع لعفلا فطعو
 مهضرق يأ ديدشتلب "فضي" :ةارق يوني هل بقل قيدصتلا دعب هفصو

 َمهُروُتَو فرحا قي ” نم نيبذكلا ىلع مر َدنِع ا قيدصتلا يف

 © ريحت ثّصصأ كبتَلْوَأ انتينادحو ىلع ةلادلا آَئِتجَياَتِب أوُبَدَكَو أوُرفك تريِذّلآَو

 ىف ٌّرثاَكَتَو ْمُكَنَيَب ٌرْحاَمَتَو نييزت ٌةَئيِزَو م اَيَنَّدلآ ةريسملا امَّأ أَوملَعا رانلا
 نيزت :ةححسن يف وو

 ل ا ديلوأْلاَو لوألا

 نإ :لاقي امع باوج :خلإ ضرقلا ركذو (نيلامكلا ريسفت) .اوقدصو اوقدصت يذلا ئيعمج هنإف :لعفلا فطعو
 هفصول ةئطوت هركذ هنأب باحأف .ةقدصلا ضرقلاب دارملا نأل ؛هنع نيغي ديدشتلا ةءارق ىلع "نيقدصملا" :هلوق

 (يواصلا ةيشاح) .نسحلا وهو ءضرقلا فصوب قدصتلل يأ "هل دييقت" :هلوقف ءنسحلاب

 ىلع ةينلا ةحصو سفنلا بيط نم قدصتي نأب نسحلا ضرقلا رسفو ؛صالخإلاب ةنراقملاب قدصتلل يأ :هل دبيقت
 ةنسحلا مهفئاحص يف مهل بتكي يأ ؛فيعضتلا نم فعضي :رماع نباو ريثك نبال ةءارق يفو «ةقدصلل قحتسملا

 (نيلامكلا ريسفت) ."مهل" ىلإ ادنسم لعفلا لعجي دقو «هباوث يأ :مهضرق .كلذ ريغ ىلإ ةئام عبس ىلإ ةرشعب
 ريخ هربحخس عم وهو «مهريخ "نوقيدصلا"و «اثلاث أدتبم نوكي نأ زوجي "مه"و «ناث أدتبم "كئلوأ"و أدتبم :اونمآ نيذلاو

 (لمجلا ةيشاح) .لوألا ربح هربحو "كنئلوأ"و ءالصف "مه" نوكي نأ زوجيو «لوألا ربخ هربخو يناثلاو «يناثلا

 صخخشلا ىمسي ال ناميإلا درجمف الإو «لماكلا نامبإلا دارملاو ؛هلسرو هللاب ناميإلاب نوفوصوملا يأ :نوقيدصلا

 :امهدحأ ,ناهجو هيف زوجي :ممير دنع ءادهشلاو (يواصلا ةيشاح) .ةوبنلا تحت ةبترم قيدصلا نأل ؛اقيدص هب

 ,ءادهش نوقيدص مهنأ اونمآ نيذلا نع ربخأ ءامات "ءادهشلا" ىلع فقولا نوكيف .هلبق ام ىلع فوطعم هنأ

 امإو ةلمجلا امإ ,'مهرحأ مه" :هلوق هنأ :يناثلاو .هدعب فرظلا هنأ :امهدحأ ,ناهجو هربخ يفو «أدتبم هنأ :ياثلاو

 الإ ءيجي ال ةغلابم لاثم قيدصلاو «بارعإلا نم هتركذ ام ىلع ىفخي ال فقولاو «هب لعاف عوفرملاو «هدحو راجلا

 (لمجلاا ةيشاح) .ابلاغ ينالث نم

 مه.ةمألا هذه ىتوم نأ نيعي «هانعم. ديهش وأ دهاش عمج هنأ ىلإ ةراشإ هيفو ,مهيلع ءادهش يأ :نيبذكملا ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ اوركنأ نيح ةلاسرلا مهلسر غيلبتب ممألا ىلع ءادهشلاو نوقيدصلا



 ديدحلا ةروس عا/لك نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 يه يأ ٍلَمَمك ةرخآلا رومأ نمف اهيلع نيعي امو تاعاطلا امأو ءاهيف لاغتشالا يأ

 ةيشاتلا كان عاوزلا َرافُكلا َبَجعأ رطمٍثيَغع لثمك اههالحمضاو مكل امباجعإ يف

 ةَرجآلا ىفَو حايرلاب لحمضي اتاتف 0 كي مت اًرَفَصُم ُهلَرََ 00 هنع

 انندلا هيلع تزيل" ىلا ووو هللا َنِم ةَرِفْغَمَو ايندلا اهيلع رثآ نمل ٌديدسش تب

 ِدَجَو كير نم ةرفغم لإ اَوَقِباَس © 2 روُرغْلأ ُعَتَم لإ اهيف عتمتلا ام آَيْنّدلأ ةؤّيَحْلآ اَمَو

 ةعسلا نصرعلاو ؛ىرخألاب امهادحإ تلصو ول ضّرألاَو ٍءاَمَّسلا ضّرَعك اَبُصْرَع
 هدد 4 ووو ا و هب وا راع ' سا ها بل د ل

 ٍلضفلا وذ َهَّللاَو 007 هيِتْؤي هللا لضف كلذ هِلَسْرَو هّللاب أونَماَ يريذلل تَدِعا

 دقف اك جُكِسفنَأ ف 9و بدجلاب هيل ةبيِصُم أ آم : ميِظَعْلا
 : نضر 3 رول ار يف و يأ نِم َباَص

 2 وة اا ءاهقلخن هبت نأ لبق نم ظوفحملا حوللا يعيوم هد زل

 ءايبنألا ضعبل كلذ لصح دقو «ةمومذملا ايندلا نم سيلف دالوألاو لاومألا ةرثك درحب امأو :خلإ لاغتشالا يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .جاوزألاو دالوألاو لاومألا نم :خ! نيعي امو (نيلامكلا ريسفت) .اثلالثاهع ناميلسو فسويك
 .فوذحم أدتبم ربخ "لثمك" نأ ىلإ هب راشأ :يه (نيلامكلا ريسفت) .تاعاطلا ىلإ ةليسو اهنوكل :خلإ رومأ نم

 لاق .عارزلا :رفاكلا :"سوماقلا" يف امك «عراز يأ ثراح نعم. رفاك عمج ةيآلا يف رافكلا نأ ىلإ ريشي :عارزلا

 هرذب رتسي يأ ءرفكي هنأل ؛رفاك :عارزلل لوقي برعلا :يرهزألا لاق ءعارزلا رافكلاب دارملا هذ دوعسم نبا
 (نيلامكلا ريسفت) .بارتلاب
 اًتابجومو امبابسأ ىلإ يأ :ةرفغم ىلإ (نيلامكلا ريسفت) .فلكت الب عاتملا لحم ىتأتيل فاضملا ديق :رورغلا عاتم

 (نايبلا حور) .بجوم ريغ هسفن لمعلاف الإو «هللا دعو بسحب يأ «ةحلاصلا لامعألا رئاسو رافغتسالاك
 لباق ام ضرعلاب دري ل هنأب رسفملا باجبأف «لوطلا ركذي ملو ضرعلا ركذ هنإ :لاقي امع باوح :ةعسلا ضرعلاو

 ضرعلا نأش اذه ناك اذإ هنأل ؛افأشل اميظعت ؛لوطلا ركذ كرت هنأب اضيأ بيحأو «ةعسلا هب دارأ لب «لوطلا

 (يواصلا ةيشاح) .لوطلا نم لقأ ضرعلا نأل ؛مظعأ لوطلاف

 نم باصأ ام يأ «ربخلا عضوم يف "ضرألا يف" :هلوقو .رامثلاو عورزلا تافآو بدجلا نم يأ :ضرألا يف

 يف الإ" :هلوق .دالوألا تومو باصوألاو ضارمألا نم يأ "مكسفنأ يف الو" :هلوق .ضرألا ف ةتباث ةبيصم

 (كرادملا ريسفت) .حوللا يف ابوتكم الإ يأ «لاح لا عضوم يف وهو ؛حوللا يف يأ "بتك



 ديدحلا ةروس عالا/ نورشعلاو عباسلا ءرجلا

00 

 نعم لعفلل ةبصان "يك" اليكل (2)َريِسَي هللا ىلع كلِلَذ َّنِإ كلذك ةمعنلا يف لاقيو

 رطب حرف أوُحَرْهَت اَلَو َمُكَتاَف ام ع اونرحت ْاَوَسَأَت الثل ؛ىلاعت كلذب ربخأ يأ "نأ"

 ُهَّللاَو هنم اح :رصقلابو « اطعأ :دملاب 1 تا امر. ةمعغنلا 3 هاب
 2 0 5 مكي * ىلع ركش حرف لب

 بجي ام َرولَخَبَي َنيِذأآ سانلا ىلع هب 2) روخف يتوأ اه. ربكتم ٍلاتخم لك بحال
 2 8 338 يق 5 وب دص 0 يا محص ر وفقر

 َدَقَل هئايلوأل 2 ُديِمَحْلا هريغ نع ُنَمَلا هطوقسب ةءارق يفو «ءلصف ريمض َوه هلآ
 رماع نباو عفانل

 َبَتكْلأ ُمُهَعَم اَنْلَزَنَأَو عطاوقلا ججحلاب ِتَتَيَبْلاِب ءايبنألا ىلإ ةكئالملا اََلُسُر اَنلَسَرَأ

 ااا هوم وول عا هاوس نط سف لدعلا راَئيِمْلاَو بتكلا ئيعع

 حوللا يف ةبوتكم الإ دلولاو ةحصلاك مكسفنأ ف الو رطملاك ضرألا يف ةمعن قلخلل لصح ام يأ :كلذك
 ّتآلا ليلعتلا ليلدب تفطع ام عم واولا فذح ةيآلا يف نأ ىلإ ةرابعلا هذي رسفملا راشأو ءاهقلخي نأ لبق نم ظوفحما

 ءرشو ريخن نم ثداوحلا عمج ةبيصملاب داري نأ حصيو «"مكاتآ ام اوحرفت الو مكتاف ام ىلع اوسأت اليكل" :هلوق يف

 (يواصلا ةيشاح) .رشبلا ىلع مهأ امهنأل ؛ركذلاب اهصخف رشلا ةبيصملاب دارملا نأ نم رسفملا هيلع ىشم ام ىلعو

 ضعب نأ ملع نم اذكو دقق دع اهتم كرا ةلاحم ال دوقفم هدنع ام نأ ملع نم نأل :مكتاف ام ىلع اونرحت

 (نيلامكلا ريسفت) .هلين دنع هحرف مظعي مل لاحب هتوفي ال هلوصو نأو ؛هيلإ لصاو ريخلا
 "نيذلا" نأ ىلإ هب ريشي :ديدش ديعو مهل [(نيلامكلا ريسفت) .مكتاف ام ىلع :هلوق هل داعيو] .هلبق نم يأ هللا نم يأ :هنم

 (يواصلا ةيشاح) .هيلع لابولاف :هريدقت فونذحم امباوجو ؛ةيطرش "نم"و ءضرعي يأ :لوتي نمو .فونحم هربح ءأدتبم

 مهعم انلزنأو" :هلوق يف ةيعملا حيحصت ريسفتلا كلذ ىلع هل لماحلاو ,دحأ هيلإ هقبسي لو يرشخمزلا كلذ يف عبت :ةكئالملا
 باتكلاب لزني مل هنأل ؛روهمجلا هيلع امك رشبلاب لسرلا رسفي نأ بسانملاو «ةكئالملا عم لزنت اهنإ بتكلا نأل ؛"باتكلا

 انلزنأو :ريدقتلاو «ةرظتنم لاح «فوذحمب قلعتم فرظ "مهعم" :هلوقف ذئئيحو ءطقف ليربج الإ لسرلا ىلع ماكحألاو
 (يواصلا ةيشاح) ."ىلإ" نعم. "عم" وأ ؛مهيلإ لصو اذإ مهعم نوكي نأل ؛ارئاصو الثآ هنوك لاح باتكلا
 لازنإ هلازنإب دارملاو ءفورعملا نازيمل :ليقو «هب مهرمأ لدعلا لازنإب دارملاو ءءادعألا هب عفديو ةسايسلا هب ماقيل :لدعلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هب اونزي كموق رم :لاقو التلع حون ىلإ نازيملاب الكاع ليربح لزن :ليقو «هدادعإب رمألاو هبابسأ



 ديدحلا ةروس 4,1 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 هب لئاقي ٌديِدَش ّسأَبِهيف نااعملا نم هانجرخأ َديِدََآ اتْلَردأَو سلب الا موق
 نأب ءهرُصَي نم "سانلا موقيل" ىلع فوطعم «ةدهاشم ملع هنآ ََلخَيِلَو سائل ُِفَتَمَو
 "هرصني" ءاه نم لاح بَيَقْلا ءَُلُسُرَو هريغو ديدحلا نم ءبرحلا تالآب هنيد رصني
 ئوق هللا َنِإ 'هنورصبي الو هنورصني' :افكذ سابع نبا لاق ءايندلا يف مهنع ابئاغ يأ

 َمِهَرَبِإَو احوُت اَنلَسَرَأ َدَقَلَو .امب ينأي نم عفنت 6 ةرصنلا ىلإ هل ةجاح ال 2 ٌريزع

 0 م ةاروتلا :ةعبرألا د يعي فلا ةّوُبنلا امِهيَرَ ف َنَعَجَو

 ْىََع ائيفق مث (2) َنوقِسَف ردا ٍدَنِهُم مجبِمف ميهاربإ ةيرذ يف 0 00

 َتيِذّلآ بوُلُق ىف اَنلَعَجَو ليجيإلا ُهَْيَناَدَو َميَرَم نبأ ىَسيعب ايِفَقَو السري مهرثاَ

 :ضرألا ىلإ ءامسلا نم تاكرب عبرأ لزنأ ىلاعت هللا نإ" :لاق دعي هنأ مح رمع نبا ىور :"ريبكلا" يف :ديدحلا انلزنأو

 .رخآلا نيعم حراشلا راتحماو «ةئيهتلاو ءاشنإلا لازنإلا اذه نعم نإ :يناثلا لوقو «"حلملاو ءاملاو رانلاو ديدحلا لزنأ

 عم تلزن ءايشأ ةثالث :اه5# سابع نبا نع ريرح نبا ىورو «هثادحإو هؤاشنإ هلازنإب دارملا يأ :نداعملا نم هانجرخأ

 هملع قلعتم رهظيل :ىعملو «قلخلل يأ :ةدهاشم ملع (نيلامكلا ريسفت) .ةقرطملاو ناتبلكلاو نادنسلا :مدآ

 . (يواصلا ةيشاح) .ميدق هنأ عم ءملعلا ثودح مهوي ليلعتلا اذه نإ :لاقي ام عفدناف «هدابعل

 :ليقو «هرصني نم هللا ملعيلو «لدعلاو قحلاب سانلا لماعتل ؛ءايشألا هذه مهعم هللا لزنأ يأ :خإ ىلع فوطعم

 :هلوقل بسنأ كلذ نأ ىفخي الو ءاوعفشيل وأ اولتاقيل ؛ديدحلا انلزنأ يأ ءهلبق ام هيلع لد فوذحم ىلع فطع

 لعاف نم لاح :بيغلاب (نيلامكلا ريسفت) .هللا ملعيل ؛هلزنأو يأ ءفوذحم ةلص ماللا لعجي دقو ,"هرصني نم"

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ىلاعت هنع نيبئاغ وأ مهنع ابئاغ يأ هلوعفم وأ "رصني"

 ىلع فوطعم :خلإ احون انلسرأ دقلو (نيلامكلا ريسفت) .ءاهلا نم لاح هنوك ىلع داهشتسا :سابع نبا لاق

 نأل ؛ركذلاب نيلوسرلا نيذه صخو «ميظعتلاو ءانتعالا ديزمل اراهظإ مسقلا رركو «"انلسر انلسرأ دقل" :هلوق
 مورلاو برعلا وبأ التلَع ميهاربإو ءرشبلا عيمجل يناثلا بألا وه التقع احون نأل ؛كلذو ءامهتيرذ نم ءايبنألا عيمج

 (ذايبلا حور) .ةقفشلا يهو "ةمحرو" «نيللا يهو :ةفأر (يواصلا ةيشاح) .ليئارسإ بو



 ديدحلا ةروس 49084 0 نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 اَهَمَبَمك ام مهسفنأ لبق نم اَهوُعَدَتَبَآ عماوصلا ذاختاو ءاسنلا ضفر يه َةَيناَبَهَرَو

 َقَح اَهَوَعَر اَمَف هلآ ةاضرم نّوّضر َءآَعِتَبَآ اهولعف نكل الإ امب مهانرمأ ام َمِهيلَع

 يقبو .مهكلم نيد يف اولخدو ىسيع نيدب اورفكو ؛مهنم ريثك اهكرت ذإ | اهتياعر
 دص

 ٌريثكو ٌرِهَرَجَأ حكت هب أونا َنيِذّلآ اَنَْناَعَف انيبنب اونمآف مهنم ريثك ىسيع نيد ىلع

 ىلعو لي دمحم .ِِلوُسري أوما هَل وُقَمآ ىسيعب أوُدما َنِذآ يأتي (2) نوقف مّ
 7 ريل يد 0 3 ا [نملا 5 مس 5 5 ١ حد

 نوشمت روث مكحل لجو نييبنلاب مكناعإل ِهَتَمَحَر نِم نيبيصن نّيلفك َمكَتْؤَي دبع

 هرم ثثةةمر ءءء ءةةمءمممم 0 9 ٌمِحَّر ٌروُفَع ُهَللآَو كل طارصلا ىلع هب

 ."انلعج" لوعفم نوكيف "ةفأر" ىلع فطع :ليقو «رثكألا ركذ اذك «ريسفتلا ةطيرش ىلع بوصنم :خ! ةينابهرو

 ةضايرلاب اوؤاج يأ :مهسفنأ لبق نم (نيلامكلا ريسفت) .ةعدتبم ةينابهر مهيولق يف انلعج يأ ءاهل ةفص "اهوعدتبا"و
 تاريغت نم حتفلاف ءبهار عمج ءارلا مضب نابهرلا ىلإ بوسنم يهو ءمهسفنأ دنع نم سانلا نم عاطقنالاو ةقاشلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةفنأتسم نوكت نأ زوجيو ةينابهرل ةفص :خلإ اهانبتك ام (نيلامكلا ريسفت) .ةبسنلا
 هانعم :اولاق ةعامجو ةداتق بهذ اذه ىلإو «هتداع ىلع "نكل" :هلوقب هرسف اذلو «عطقنم ءانثتسا :لإ ءاغتبا الإ

 مهيلع اهانبتك ام :قعملاو ؛هلجأ نم لوعفم وه امم لصتم ءانثتسالا نإ :ليقو ءاهوعدتبا مهنكلو مهيلع اهضرفن /

 (لمجلا ةيشاح) .هنأثر دهاحجم لوق اذهو "ىضق" نعم. "بتك" نوكيو «هللا تاضرم ءاغتبال الإ ءايشألا نم ءيشب

 (نيلامكلا ريسفت) .ةبرق اهنأ اومعز امم اومزتلا ام. مايقلا مدعو «ىلاعت هللا نيد يف عادتبالل ؛نيهجوب مه مذ :خإ اهوعر امف

 ليئارسإ ونب تذختا نيأ نم نوردت له" دلو يبلا لاق هذ دوعسم نبا نعو ؛مهنم ريثك ةينابهرلا يأ :اهكرت ذإ
 ناميإلا لهأ بضغف ءيصاعملاب نولمعي ىسيع دعب ةربابحلا مهيلع ترهظ :لاق «ملعأ هلوسرو هللا :تلق ؟ةينابهرلا

 يبا هللا ثعبي نأ ىلإ ضرألا يف قرفتن :اولاقف «ليلقلا الإ مهنم قبي ملف «تارم ثالث نونمؤملا مزهف مهولتاقف

 كسمت نم مهنمف «ةينابهرلا اوئدحأو «لابحلا يف اوقرفتف -لك ادمحم نونعي- اككلع ىسيع اندعو يذلا يمألا

 (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ اونمآ نيذلا اهيأ اي" :ةيآلا هذه الت مث ءرفك نم مهنمو «هنيدب

 ىسيعب اونمآ مهنأل ؛رهاظ نيلفكلا مهقاقحتساف يأ الئثازلظلامع دمحمو ىسيع امهو «ةينثتلا ةنز ىلع :نييبنلاب مكنامبيإل

 .هللك انيبنب مهناعإل لفكو ,التلع ىسيعب مهنابإل لفكف «هب اونمآف يي انيبن ثعب نأ ىلإ ؛هنيد ىلع اورمتساو الكاع



 ديدحلا ةروس 48٠ نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ص دمحع اونمؤي مل نيذلا ةاروتلا بّتكلأ ُلْهْأ ملعيل ؛كلذب مكملعأ يأ َمَلَعَي لَمْ

 ٍلَضَق نم ءْيَس ْنلَع َنوُرِدَفَي ال مهنأ ئيعملاو نأشلا ريمض اهمساو ةليقثلا نم ةففخم نأ

 هيطعي هيتْوُي هللا دير لضفلا نو هناوضر لهأو هللا ءابحأ ممنأ مهمعز فام فالخ ِرآ

 (2) مِظَعْلا لْضَفْلآ د ُهَلآَو مدقت امك «نيترم مهرحأ مهنم نينمؤملا ىتآف ْمآَشَي نم

 نيملسملل اولاق "نيترم مهرجأ نوتؤي كئلوأ" :ىلاعت هلوق باتكلا لهأ نم نمؤي مل نم عم امل :ليق :ملعي الئل
 0 أ هلف مكباتكب انم نمؤي مل نمو :مكباتكو انباتكب هنايإل ؛نيترم هرحأ هلف مكباتكب انم نمآ نم امأ

 (لمجلا ةيشاح) ."خلإ ملعي الئل" :هللا لزنأف ؟انيلع متلضف ءيش يأبف

 ىلإ اذهب حراشلا راشأو هلي دمحمب ناميإلاو هللا ىوقت ىلع بترم نيترم رحألا ءاطعإ نأب يأ :خلإ مكملعأ يأ

 هللا اوقتت نأ ريدقتلا ذإ ؛طرشلا ئيعمل ةنمضتملا ةيبلطلا ةلمحلا نيعم وه ,فوذحم. ةقلعتم ماللا نأو «ةدئاز "ال" نأ

 نم ءيش ىلع مهتردق مدع باتكلا لهأ ملعيل يأ لإ باتكلا لهأ ملعيل ؛اذكو اذك مكتؤي هلوسرب اونمؤتو

 (لمجلا ةيشاح) .هتدايز تعاش فرح ةدايز الإ هيف سيل نّيِب حضاو اذهو «هللا ديب لضفلا نأ توبثو «هللا لضف

 ."بيطخلا" يف حرص امك «ديكأتلل ةدئاز "الكو ,فوذحم قلعتم ماللا نأ ىلإ ةراشإ :ملعيل

 (17؟:فارعألا) َدُجْسَت الأ َكَمَنم اَمإ» :يف امك ,ةديزم "ال"و ,فوذحمب قلعتم ماللا نأ ىلإ ريشي :خلإ ملعيل

 (نيلامكلا ريسفت) .مكل رفغيو .مكل لعجيو ءمكتؤي يأ «عزانتلا ىلع ةثالثلا لاعفألا نم لكب قلعتم :ليقو
 ريمض يضاقلا ردقو ,نوردقي ال هنإ :لاق ثيح نأشلا ريمض يرشخمزلا ردق لإ مهنأ :ئعملاو :نأشلا ريمض اهمساو

 اسم نأشلا ريمض ىلإ عحري ال هنأل ؛ىلوأ يضاقلا هركذ امو ركذ ام ائيش نولاني ال مهنأ عملا :اولاق ثيح "مه"

 "نأ" دعب ردقم ريمض لك نأ ىلع حلطصا هنأكف «عمجلا ريمضب اهرسف مث نأشلا ريمض رسفملا ردقو ؛هيلإ رطضي مل

 يف هعبتي امك «دارفإلاو عمجلا يف هعبتيف ؛مالكلا يف ةدمعلا عبتي نأشلا ريمض نأ وأ .نأشلا ريمض ىمسي ةففخملا

 ؛نيعملا لصاحلا انايب "نيعملاو" :هلوق نوكي نأ لمتحيو "وأ" نيعم. همالك ف واولا نوكي نأ لمتحي «ثينأتلاو ريكذتلا

 (نيلامكلا ريسفت) .تئش ام كسفنل رتحاف «نأشلا ريمضل انايب ال

 لو هللا لوسرب اونمؤي مل هنأل ؛ةرفغملاو رونلاو نيلفك نم هللا لضف نم ركذ ام ائيش نولاني يأ :خلإ نوردقي الأ
 نم اونمؤي مل نيذلا دسح :ءلر ةداتق لاق (كرادملا ريسفت) .طق الضف مهبسكي ملو «هلبق نمي مهناعإ مهعفني ملف

 ىلع اورختفا باتكلا لهأ ئمؤم نأ :يورو ."”بيطخلا" نم «ةيآلا هذه تلزنف ءمهنم نينموؤملا باتكلا لهأ

 .هريغو "دوعسلا يبأ" يف امك تلزنف ؛مهيلع لضفلا اوعّداو «نيترم مهرحأ نوتؤي مهأب نينمؤملا نم مهريغ
 (لمجلاا ةيشاح) .مهمعز يف امل -فلاخم يأ- فالح مقردق مدع نعي اذه يأ فوذحم أدتبم ربخ عفرلاب :للإ فالخ



 ةلداجمنلا ةروس عم نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 هنآ تدورشعو ناتنث (ةيندم ةلداحملا م ةهروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لاق ناكو ءاهنم رهاظملا اَهِحَوَر ىف ّيبنلا اهيأ كلعجارت َكُِرَت ىلا َلْوَق وَق هلل َعِمَس َنَق

 هيلع تمرح اهنأب اهباجأف ءكلذ نع ولك يبلا تلأس دقو ,يمأ رهظك َّيّلَع تنأ :اه

 ؛ةبلعت تنب ةلوخ يهو «ةدبؤم ةقرف هبجوم راهظلا نأ نم مهدنع دوهعملا وه ام ىلع

 مهتمض نإ اراغص ةيبصو ءاهتقافو اقدحو هلأ ]إ َىَتَشَتَو تماصلا نب سوأ وهو

 .ماع جو ٌريِصَب ٌعييَس هللا َّنِإ امكعحارت آَمُكَرْواَحت ُعَمَسَي ُهَّلَآَو اوعاج اهيلإ وأ اوعاض هيلإ

 ةعزانملا ليبس ىلع ةضوافملا ةلداجملاو ءاهجوز قح يف هملاكت يلا ةأرملا ءاعد هللا تناخأ دق :ئيعملاو :هللا عم دق

 لادجلاب دارملا سيل يعي :خلإ كعجارت (نايبلا حور) .هتدواعم يأ «مالكلا ةعجارمو ةملاكملا :انه دارملاو «ةبلاغملاو

 ميرحتلاب هباوجو يأ :امياجأف (نيلامكلا ريسفت) .ىرخأ دعب اهراركت يهو ؛مالكلا يف ةعجارملا لب فورعملا هانعم

 .ىوهلا نع قطني ال هنأل ؛ةيلهاجلا يف تناك ىلا ةمرحلا رارمتسا ىلع لاد

 سوأ اهأر ,ندبلا ةنسح تناك اهنأ يور «ةدابع وأ تماصلا نب سوأ اهجوز يأ :تماصلا نب سوأ وهو

 «ةيرشبلا ىضتقمم اهيلع بضغف «ةفحخ هب ناكو «تبأف ءاهدوار تملس املف ءاهتعقاوم ىهتشاف يلصت يهو

 راهظلا نأ ىلع ءانب ؛لاق ام ىلع مدن مث ,مالسإلا يف عقو راهظ لوأ ناكو «يمأ رهظك يلع تنأ :لاقو

 هللا لوسر تنأف ءاهيلع كلذ قشف «يلع تمرح دقو الإ كنظأ ام :اهل لاقف ةيلهاجلا قالط نم اناك ءاليإلاو

 مدن دقو ءاقالط ركذ امو «نيم رهاظ يلإ سانلا بحأو تماصلا نب سوأ يجوز نإ «هللا لوسر اي :تلاقف ٌي

 اي كلذ لقت ال 0 لا كارأ ام د لاقف ؟هايإو نيعمجي ءيش نم لهف .هلعف ىلع

 ءاوعاض مهيبأ ىلإ مهتممض نإ :تلاقف ءاراغص ةيبص اه نأو اهلهأ ىافتب اًمدحوو اهتقاف تركذو !هللا لوسر

 225 هللا لوسر عجارت تلعجف «هيلع تمرح :وهو لوألا هلوق دي يبنلا داعأف ءاوعاج يلإ مهتممض نإو

 ىلإ اهسأر عفرت كلذ لك يف تناكو «هللا ىلإ تكشف ءهللا ىلإ يكشا قلي هللا لوسر لاقف «ىلوألا اهتلاقم
 تايآلا هذمي هياء ليئربح لزن ئح «كيبن ناسل ىلع لزنأ مهللا :لوقتو يحلإلا رمألل اراظتنا ءامسلا

 .هريغو "نايبلا حورو ريبكلا" يف امك «ةعبرألا
 (يواصلا ةيشاح) .مهيبأ ىلع ةبجاو كاذ ذإ نكت مل دالوألا ةقفن لعلو ءاهرقفل ؛ةقفنلا دهعت مدع نم يأ :اوعاض
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 ءاظلا نيب فلأب هءارق قو الا ُْق ءاتلا تمغدأ « "”نورهظتي" هلصأ َنوُرِهْظُي ل
 سل رماع نا

 روق اه نع كي كلذكا و ه1 ولت 0 3 د 4 0 ذك ئاثلا م اقي"ك أ ىفو «ةفيفنخلا ءاهملاو

 راهظلاب ِمسَبإَو َمُهَتَدَلَو ءاي البو ءايو 0 ىتلا اَلِإ ْرُْمَهمُأ نإ َرِهِجْهمُأ يره

 .ةرافكلاب رهاظملل () ٌروُفَغ وفعل هلأ فننإو بدك اَروُزَو ٍلّوَقلا َنِْم اركحتُم َنوُلوَقَيَل

 رهاظملا كاسماب هوفلاخي نأب هيف يأ أولاق امل َنوَدوعَي 1 كا َنوُرِهْظُي َنيِذْلآَو

 5700000 ميرحتلاب ةأرملا فصو نم راهظلا دوصقم فالخ وه يذلا ءاهنم

 «فلأو ءاظلا فيفختو ءايلا مضب :نيسحو ةيلاعلا يبأو مصاع ةءارق يهو «ىرحأ ةءارق يفو يأ :"نولتاقي"ك

 ."دوعسلا يبأ" يف اذك «هريكنت هب رعشي امك اضيأ عبطلا دنعو لقعلا دنعو عرشلا دنع يأ :اركنم .ءاحلا رسكو

 ةيآ يف لاق هنأل ؛لكشم اذهو «ةدلاولا الإ مأ ال هنأ يضتقي اهرهاظ نأ وهو «لاؤس ةيآلا يف مث :"ريبكلا" يفو

 «(:بازحألا) كْمُمْناَهَنَأ ُهْحاَوْرَأَول :ىرخأ ةيآ يفو (:ءاسنلا) 4(ْهكَتْعصْرَأ يِتاَّللا ْمُكَناَهَمَأَوإ» :ىرخأ

 لصحت يح مأب تسيل ةحوزلا :ليق هنأك ةيآلا ريدقت لب «لئاسلا هركذ ام ةيآلا رهاظ نم دارملا سيل هنأ :باوجلاو

 لصحت ال اذإف «ةمرحلا لصحت يح ةمرحلا عوقول اببس ظفللا اذه لعجب عرشلا دري ملو «ةمومألا ببسب ةمرحلا

 .اروزو ابذك ةمرحلاب ا مهفصو ناكف ةتبلا كانه ةمرحلا

 يف عورش [(يواصلا ةيشاح) .هيلع خيبوتلا نايب رثإ راهظلا ىلع بترتملا مكحلل ليصفت] :خلإ نورهاظي نيذلاو

 «مرحم رهظب لالح رهظ هيبشت راهظلا ةقيقحو .رفك دقف هلحتسا نمو «عامجإلاب ةمرحلا وهو راهظلا مكح نايب

 تاوذ نم مألا ريغ ةفينح وبأو كلام ساقو «ءاهقفلا عامجإب راهظ وهف «يمأ رهظك يلع تنأ :هتحوزل لاق نمف
 .اهدحو مألاب الإ نوكي ال راهظلا نأ فقرا «كلذ لثم هنع يورف «يعفاشلا نع لوقلا فلتخاو ءاهيلع مراحمنا

 يعفاشلا دنعو ءءطولا ىلع مزعلاب هلي كلام دنع دوعلاو «ةيردصم "ام"ف ءمهوقل يأ] :اولاق ال نودوعي مث

 ةيشاح) .اهعاتمتسا ةحابتساب لصحي كلر ةفينح يبأ دنعو «هيف اهتقرافم هنكمي انمز اهكاسمإب لصحي هللد
 اندنعف ؟لصحي اذا ضقنلا نأ اوفلتحا مث ,«فاضملا فذح ىلع .هكرادتل وأ اولاق ام ضقنل نودوعي يأ [(يواصلا

 بيقع اهقلطي ال وهو «كاسمإلا درجمب يعفاشلا دنعو «ةداتقو نسحلاو تح سابع نبا لوق وهو ءءطولا ىلع مزعلاب
 درجمب, يعفاشلا دنعو :"يدمحألا ريسفتلا" يفو «ةقرفلا عقي انمز اهكاسمإب :"لمجلا" يفو ."كرادملا" نم «راهظلا

 .هيف اهتقرافم هنكمي انامز راهظلا بيقع ةيجوزلا قيرطب اهكاسمإ



 ةلداجمل ةروس 4. نورشعلاو نماثلا ءزجلا
 ذل هر رولظعوت كلذ 0 اسآَمَتَي نأ ٍلَبَق نِّم هيلع اهقاتعإ يأ ةَبَقَر ريرخَتف وهدم دس * اع 2 ياس 2 17 7

 ريخلا فوذحم أدتيما

 م[ ريس ماَيِصَق قر لك مه ريب َنولمَعَت اَمِب

 المخ ؛اسامتي "ا لد نيا هع كعح دم َنيِيِس ُماَعظِإَف مايصلا يأ َعِطَعَسَي مل نَمَف
 يف فيفختلا يأَكِلاَذ دلبلا توق بلاغ نم دم نيكسم لكل ,ديقملا ىلع قلطملل

 امب َنيِرِفَكلِلَ هلأ ووش ف زو دلل 8 يأكلتو كئلوُسَرو هللاب اوتوؤتل ةرافكلا م

 0 ..... اولذأ أوُببُك ُهَلوُسَرَو َهّللا نوفلاخي َنوُدآَحْم نينا نإ .ملؤم 9 ُميلَأ ٌباَذَع

 لوقي نأ هيلع ناكو ءلوصوملا وه يذلا أدتبملا ربخ ةلمجلاو ءهردق امك فوذحم هربح أدتبم :خ! ةبقر ريرحتف

 (لمجلا ةيشاح) .طرشلا نعم نم أدتبملا هنمضت امل ؛ربخلا يف ءافلا تلحدو ,نيعمو اظفل عمج أدتبملا نأل ؛"مهيلع'

 اهحرف ىلإ رظن وأ سمل وأ عامج نم امي عاتمتسالا :ةسامملا هيثم ةفينح يبأ دنعو كي يعفاشلا دنع اذه :ءطولاب

 نم لك عتمتسي نأ لبق نم يأ "اسامتي نأ لبق نم" :هلوق ىلع "نايبلا حور" فو (كرادملا ريسفت) .ةوهشب
 لوانتي سامتلا مسا نأل ؛كلذو «ةوهشب جرفلا ىلإ ارظنو اسملو اليبقتو اعامج رخآلاب اهنم رهاظملاو رهاظملا

 رفكي يح دوعي الو «مارحلا بكترا هنأل ؛رفغتسي نأ هيلع بجي ريفكتلا لبق كلذ نم ءيش عقو نإو ؛لكلا

 .قافتالاب ىلوألا ةرافكلا ىوس هيلع سيلو
 (يواصلا ةيشاح) .امهفانتتسا بجوو «عباستتلا عطقنا رذعب ولو امهيف رطفأ نإف يأ :خإ نيرهش مايصف
 لمح نكل ,"اسامتي نأ لبق نم" ديق الب اقلطم "انيكسم نيتس ماعطإ" انه ركذ يأ :ديقملا ىلع قلطملل المح

 بحيف اندنع امأو «كلامو يعفاشلا لوق كلذو :خلإ نيكسم لكل .سيسملا ىلع همدقي نأ بجيف «ديقملا ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .هريغ نم عاص وأ رب نم عاص فصن نيكسم لكل
 يف :ليقو «ةعبارلا ةنسلا يف يهو «بازحألا ةوزغ يف تدرو ةيآلا هذه نإف ؛ةكم لهأ مه :خلإ نواحي نيذلا نإ

 نوتبكي مهيلع نيمداقلا نيبزحتملا مهءادعأ نأب «نينموملاو ٌهُخي هللا لوسرل ةراشبلا اهنم دوصقملاو «ةسماخلا
 هللا ُرْنَأ ىَنأأ :دح ىلع يضاملاب ربعو ءاوتبكي نعم. "اوتبك" :هلوقف .مهسأب اوشخت الف ؛مهعمج قرفتيو نولذيو

 (لمجلا ةيشاح) ١(. :لحنلا)
 ,كبحاص دح فلاخي دح يف نوكت نأ ةداحملا نأل ؛ةفلاخم ةداحلا يمسف .هلوسرو هنوداعي يأ :حلإ هللا نوفلاخي

 تلزن ةيآلا هذه نأل ؛عوقولا ققحتل ؛يضاملاب ربعو ءاوتبكي :اوتبك (يواصلا ةيشاح) .ةاداعملا نع ةيانك وهو

 (يواصلا ةيشاح) .مهمودق لبق
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 ىلع ةلاد ٍتَسْيَب تنّياَء آَتَلَرْنَأ دقَو مهلسر مهتفلاخم يف قيل نع لا كحك
 0 0 2 اوتيك' يف واولا نم لاح

 اعيِبج هللا مُهْتَعَبَي َمْوَي .ةناهإ وذ ماج 29 نيهُم ُتاَذَع تايآلاب َنيِرِفَكَلِلَو لوسرلا قدص

 هلآ أ ملعترت ملأ جو يب طلع لهو وُ هلا ةدصخ ري

 هملعب ْرُهُعِاَر َوه الإ ِةََت ئَوْجَخ نم در وُكحَي اَم يو

 +1 اوئاك اق نأ درع وح از شفا ةلزاقل نون ذ 0و يقوم ال ول
 0 رافنت رت لأب قر لغو نت لونا دز دفيفلا هور ارا اهيل

 (نايبلا حور) .هوبكترا نيح مهئواهتل وأ هترثكل ؛هوسن دق مهنأ لاحلاو يأ :هوسنو

 .يجانتلا نعم, ردصم وهو «هلعاف "ىوحبن"و «ةدئاز "نم"و ؛عقيو دحوي يعم. ةمات "نوكي"و «ةيفان "ام" :نوكي ام

 "ىوحن نم" و «ةماتلا "ناك" نم "نوكي"و «هتيفيكل نيبم «ىلاعت هملع ةعس نم هلبق امل ررقم فانيتسا :نوكي ام

 نم ةثالث ىلإ اهتفاضإو ءارس ثدحتلا اهانعم ردصم ىوجنلاف «ةثالث يحانت نم عقي ام يأ ؛"نم" ةدايزب اهلعاف

 مهاوجن نوكت امك ءمهل دهاشمو مهعم رضاح هنأك :مهاوحن ملعيف يأ "هملعب" :هلوقو .هلعاف ىلإ ردصملا ةفاضإ

 (لمجلا ةيشاح) .مهعم نوكي يذلا عبارلا دنع ةمولعم

 ءايشألا هذه نم ءيش دجوي ام يأ «لاحلا ىلع بصن عضوم يف "الإ" دعب لمجلا هذه لك :خإ مهعبار وه الإ
 ثينأتل ثينأتلا ءاتب نوكت ام :رفعح وبأ أرقو .ةماعلا لاوحألا نم غرفم ءانثتسالاف ءلاوحألا هذه نم لاح يف الإ

 (لمجللا ةيشاح) .ةماعلا ةءارق يف ام ىلع ءريكذتلا بابلا اذه يف رثكألا نأ الإ :لضفلا وبأ لاق ,ىوجنلا

 ةويح وبأو قاحسإ يبأ نباو شمعألاو نسحلا أرقو "ىو" ظفل ىلع افطع رجلا ىلع ةماعلا :إ رثكأ الو

 نإف هيف ةديزم "نم"و «عوفرم هنأل ؛"ىوحن" عضوم ىلع فوطعم هنأ :امهدحأ ,ناهجو هيفو ؛عفرلاب بوقعيو
 ةحاح الف نيجانتملا ئعمب ناك نإو ."ىوحب يوذ" نم يأ -مدقت امك- فاضم فذح ىلع ناك اردصم ناك

 ذئتيحو ءأدتبملا ىلع افوطعم "رثكأ الو" نوكيف «هربخ "مهعم وه الإ"و ءأدتبم "ندأ" نوكي نأ :يناثلاو «كلذ ىلإ

 (لمجلا ةيشاح) .تادرفملا ال لمحلا فطع باب نم "قدأ الو" نوكي

 (يواصلا ةيشاح) .اهدعب الو ةنكمألا برقب توافتي ال ءايشألاب ىلاعت هملع نإف ؛نكامألا نم يأ :اوناك امنيأ

 لوسر مهاهنف «نينمؤملا اوأر اذإ مهنيعأب نوزماغتيو «مهنيب اميف نوحانتي اوناك نيقفانملاو دوهيلا يف تلزن :رت م

 (يواصلا ةيشاح) .مهلعف لثمل اوداع مث وت هللا
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 ِنوَدَعْلاَو مْنإلاِب َنَوَجَسَتَيَو ُهْنَع أوم اَمِل َنوُدوُعَي 1 وخلا نَع أو نمل ىلإ

 يأ 0 نم نولعفي اوناك امع 1 يببلا مهام .دوهيلا مه ٍلوُسَّرلا ٍتَّيِصْعَمَو

 اهيأ َكَوِّيَح َكوُءاَج اَذِإَو ةبيرلا مهيولق ف اوعقويل ؛نينمؤملا ىلإ نيرظان رس مهثدحت
 ةسوسولاو ك كشلا يأ

 وأ خيش نوف تالا أ ؛كيلع ماسلا مهلوق وهو هللا هب هب َكِيَححَّمل اّمب يبنلا

 د ابنا ناك نإ: نينبا نمل هنأو ؛ةيحتلا نم اي
 عقأولا يف يأ

 َوَجََتَت الق ٌميَجََكَت اذإ ودم تتريذلا 1 .يه ©
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 رم اذإ اوناكف «ةعداوم ظلك يبلا نيبو دوهيلا نيب ناك :لاق نايح نب لتاقم نع متاح يبأ نبا جرحأ :دوهيلا مه

 نموؤملا ىأر اذإف ؛نموملا هركي امب وأ هلتقب نوجانتي مهنأ نمؤملا نظي ىح مهنيب نوحانتي ةباحصلا نم لحجر ممي
 يأ :اوعقويل (نيلامكلا ريسفت) .تلزنف ءاوهتني ملف دي يبلا مهاهنف ءمهيلع هقيرط كرتف مهيشخ كلذ
 يف كلذ عقيف ءاومزه وأ اوتام وأ اولتق مهنأو ءايارسلا يف اوجرخ نيذلا مهناوخإ ريخ مهغلب دق مهنأ مهومهويف

 > (يواصلا ةيشاح) .مهنزحيو مهيولق
 نوديري ؛كيلع ماسلا دي هللا لوسرل نولوقي اوناك دوهيلا نأ رمع نبا نع دمحأ جرحأ :خلإ كوءاج اذإو

 ريغ نم نيحيحصلا يف ةصقلا لصأو «تلزنف «لوقن امم. هللا انبذعي الول :مهسفنأ يف نولوقي مث ءهمتش كلذب

 لاقف «ةمذلا لهأ ىلع مالسلا در يف ءاملعلا فلتخا :خلإ مهوق وهو (نيلامكلا ريسفت) .هيف ةيآلا لوزنل ضرعت
 «كيلع :لقف تددر نإف ءبجاوب سيل :كلام لاقو «كلذب رمألا رهاظل ؛بجاو وه :ةداتقو يبعشلاو سابع نبا

 عفترا يأ مالسلا كالع :درلا يف لوقي :مهضعب لاقو ؛ثيدحلا يف رم امل ؛كيلعو :هل لوقي نأ بجي اندنعو

 (لمجلا ةيشاح) .ةراجحلا نعي ,نيسلا رسكب كيلع مالِسلا :درلا يف لوقي :ةيكلالا ضعب لاقو «ءكنع

 ؛هبر ىلع هتامارك نمف ايندلا يف مهلاهمإ امأو ءلاح "افولصي" :هلوقو .باذعلا يف مهيفاك يأ :منهج مهبسح

 ؛نيقداصلا نينمؤملل باطخلا نوكي نأ لمتحي :خلإ اونمآ نيذلا اهيأ اي (يواصلا ةيشاح) .ةمحر ثعب هنوكل

 (يواصلا ةيشاح) .نوقفانملا مهو ارهاظ نينمؤملل باطنلا نأ لمتحيو ءدوهيلا لعف نم ريفنتلاو رحزلا هب دصق

 (كرادملا ريسفت) .رشلاب مهيحانت يف نيقفانملاو دوهيلاب اوهبشت الف متيحانت اذإ يأ :خلإ متيجانت اذإ



 ةلداجما ةروس غ5 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 وه َسِيَلَو أوُنَماَء َنيِذَلا َْرَخَيِل هرورغب نطيل َّنِم هوحنو مثإلاب ئَّوَجَتلَآ اَمْنِ

 َنيِذَلا ايي ت9 َنوُبيْؤُمْلا ٍلُكوَتَملَف هلا َلَعَو هتدارإ يأ ِهّلأ نذإب الإ اًكيَس َمِهْراَصِي

 ىح ركذلا وأ وي يبا سلجم سِلَجَمْلا ىف اوعسوت أوُحَسفَت ْمُكَل َليِق اَذِإ اَوَُماَ

 مكل َليِق اَذِإَو ةنجلا يف ْمُكَلُهَلآ حَسْفَي اوس سلجملا :ةءارق يفو ء.مكءاج نم سلجبي

 امهيف نيشلا مضب ةءارق يفو أوُرْشْنَآَف تاريخلا نم اهريغو ةالصلا ىلإ اوموق أوُرشنآ

 يف ملكتملا نموملا ىلع نزحلا امب لحديل ؛ناطيشلا اهببس نينموملا ضارعأ يف ملكتلاو ةبيغلاف يأ :خلإ هوحنو مثإلاب
 دنع ةمتاخلا ءوس بابسأ نم :نوفراعلا لاق .كلذب نيحانتملا ىلع لابولا امنإو «عقاولا يف هل راضب سيلو ؛هضرع

 متنك اذإ :لاق دلي هللا لوسر نأ رمع نبا نع يور ام اهمومعل ةيآلا لمتشتو .نينمؤملا ضارعأ يف ضوخلا توملا
 ثيدحلا رهاظو :يبطرقلا لاق (يواصلا ةيشاح) .هنزج كلد نإف «هنذإب الإ ثلاثلا نود نانثا ىحانتي الف ةثالث

 وأ بحاو يف يحانتلا تناك ءاوسو ءروهمجلاو كلامو رمع نبا هيلإ بهذو «لاوحألاو نامزألا عيمج معي

 ناك كلذ نأل ؛مالسإلا لوأ يف ناك كلذ نأ ىلإ سانلا ضعب بهذ دقو ءهب تباث نزحلا نإف ؛حابم وأ بودنم
 رفسلاب صاخ كلذ :مهضعب لاقو ءكلذ طقس مالسإلا اشف املف «نينموملا نود نوقفانملا ىجانتيف نيقفانملا لاح

 ؛رفسلا فالخب هئيغي نم دجي هنأل ؛الف ةرامعلا نيبو رضحلا يف امأف .هبحاص اهيف لحرلا نمأي ال ىلا عضاوملابو

 (لمجلا ةيشاح) .ثوغلا مدعو لايتغالا ةنظم هنإف

 ةفوخم ةيآلا هذهو هللا نم هدضو ريخلا ةقيقحلا يفف «هايإ هللا ةدارإل ؛ررضلا هنم لصحيف يأ :لإ هللا نذاي الإ

 اوناك :دهامجو ةداتق لاق :سلاجملا ف اوحسفت (يواصلا ةيشاح) .نمز لك يف نينمؤملا نم ةميمنلاو ةبيغلا لهأل

 نع يور اذك :يبنلا سلجم (بيطخلا ريسفت) .اهضعب مهضعب حسفي نأ مهرمأف نص يبلا سلحب يف نوسفانتي
 يف مورحب : هللا حسفي .ةداتق نع يور اذك ءركذلا سلجم يأ :ركذلا وأ (نيلامكلا ريسفت) .ريبح نبا ديعس

 ."هللا عفري" :هلوق اذكو «طرشلل اباوح عقاولا رمألا باوج

 :ليقو ءمكناوخإل اوعسوت ىح مكعضاوم نع اوعفترا :"اوزشنا" نيعم :ليقو «ري لكو داهجلاك يأ :اهريغو
 بلطي ام لك يف مومعلا دوصقملاو .ةيآلا هذه تلرتف ءامل يدون اذإ ةعامجلا يف ةالصلا نع نولقاثتي لاجر ناك

 ةيشاح) .لساكتلا كرتو تاعاطلا يف داهتحالاو دحلا دعاس نع ريمشتلا ىلع ثح هيفف «عارسإلاو ضوهنلا هيف

 .اهرسكب نيقابلاو «رماع نباو مصاعو عفانل :ةءارق يفو (يواصلا



 تاددلل ع 4 ملا/ نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 هو كم وسم

 هتاجانم متدرأ وسل ميج اذإ اَوُنَماَء َنيِذْل جنتي ا نول اَمب ُهَّللآَو ةندملا

 عور يم 1 ا د

 أوُدَجت َمَّل نإ مكيونذل ٌرَهْطَأَو مل رع َكِلَذ ٌةَقَدَص اهلبق ْرُكَوَت ىَدَي َنْيَب أوُمّْدَقَف

 ةاجانملا يف مكيلع الف ينعي 0 مكتاحانمل كوُفَغ هلل َّنِإَف هب نوقّدصتت ام

 افلأ ةيناثلا لادبإو نيتزمحلا قيقحتب ري :هلوقب كلذ خسن 9 ,ةقدص ريغ نم

 ؛هكرتو ىرخألاو ةلهسملا نيب فلأ لاحدإو اهليهستو

 نسحو رصنلاب هللا مهعفري ناوخإلل ةعسوتو رمألل ةعاط كلذ لعف نم يأ ءرمألل باوحج :إ نيذلا هللا عفري
 ةعفرلا دارملاف ءهعضو ربكت نمو هللا هعفر عضاوت نم نأل ؛ةرخآلا يف نانحلا فرغ ىلإ ءاويإلاو ءايندلا يف ركذلا

 ."اونمآ نيذلا" :هلوق ىلع فطع هنأ ىلإ ريشي :عفريو (نايبلا حور) .ةيونعملاو ةيروصلا ةعفرلل ةلماشلا ةقلطملا

 0 اوناك ىنح «مفاكم ومسو مفأش ولع ىلع ةلالدلل ؛ماعلا ىلع صاخلا فطع نم :ملعلا اوتوأ نيذلا

 و :"كرادملا" ف .لمعلاو ملعلا نم اوعمج ام ببسب ةعفترم بتارمو ةيلاع تاقبط يأ "تاجرد" :هلوقو

 اذإ 0 هنأ :هو دوعسم نبا نعو «ةرخآلا يف :رخآلاو «فرشلاو ةبترملا يف ايندلا يف :امهدحأ «نالوق تاحردلا

 ل ص يببلا نعو ملعلا يف مكبغرتلو «ةيآلا هذه اومهفا «سانلا اهيأ اي :لاق اهأرق

 هنعو فدي نكيرأ نياعلا ةدايع ل دعت ادكاو اموي ملاعلا ةدابع :َُص هنعو «بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا
 نأل :لاق و ءادردلا يبأ نعو :"نايبلا حور" يفو ,"ءادهشلا مث ءاملعلا مث ءايبنألا :ةثالث ةمايقلا موي عفشي" دلي

 ملاعب تسل :هل لاقي ةنحلا باب ىلإ نمؤملا ىهتنا اذإ :لتاقم لاقو «ةعكر ا بحأ ةلأسم ملعأ

 .سانلل عفشاو ةنحلا باب فق :ملاعلل لاقيو «كلمعب ةنجلا لحدا

 «لاؤسلا يف طارفإلا نع يهنلاو ءارقفلا عافتناو دي هللا لوسر ميظعت رمألا اذه يف ةمكحلا :اونمآ نيذلا اهيأ اي
 «بوجولل :ليقو «بدنلل :ليقف رمألا اذه يف فلتخاو .ةرخآلاو ايندلا بحمو قفانملاو صلخملا نيب زييمتلاو

 يدنع ناك «يدعب دحأ امب لمعي الو يلبق دحأ امي لمع ام :لاق هنأ هدو يلع نع روصنم نب دعس جرأو

 :تلرتف تخسن مث ءامعرد ىوحب يدي نيب تمدلق ولو يبلا تيجان املك تنكف ءمهارد ةرشعب هتعبف رانيد

 (نيلامكلا ريسفت) ."متقفشأأ"

 مدقتلا يأ :مكل ريخ كلذ .قحتسملا ىلع اهلبق اوقدصتف يأ :ةقدص .دحأ ىلع رسلا راهظإ :ةاحانملا :هتاجانم

 طرشلا باوج نأ ىلإ كلدب راشأ :خلإ مكيلع الف ينعي (يواصلا ةيشاح) .هلوسرو هللا ةعاط نم هيف امل ريخ

 (يواصلا ةيشاح) .هيلع ليلدو فوذحملل ليلعت "ميحر روفغ هللا نإف" :هلوقو ء«فوذحم



 ةلداجملا ةروس 44 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 0 ا ا ا متفخأ يأ

 0 طش 2 0 وي - أ

 قسرا هسا اواو 15 لوا ةلّصلآ أوُميِقَأَف اهنع مكب عحر َمُكَيَلَع ُهّللا باَتَو

 4 نيينلا ىلإ رظنت رم ملأ (2) نولمعت امي ييَح هللاو كلذ: نلخاوفود: يأ
 ا

 نينمؤملا نم كم نوقفانملا يأ مه ه ام ِمِيَلَع هللا َبِضْع دوهيلا مه اًمَّوَق نوقفانملا

 نونمؤم مهنإ مهلوق يأ ٍبْذَكلَأ ىلع نوفلححو نوبذبذم مه 7 04 نم 0 ل

 ةثالث هذه "ذإ" يف :خلإ اولعفت مل ذإف (دوعسلا يبأ ريسفت) .ءارقفلل تاقدصلا مددقت نم رقفلا متفحأ يأ :متفخأ

 وبأ هلاق «ةالصلا ةماقإب هوكرادتف ىضم اميف كلذ متكرت نإ مكنأ :ئعملاو ,يضملا نم اهباب ىلع اهنأ :اهدحأ «لاوقأ

 اهنأ :ثلاثلا .هيف مالكلا مدقت دقو 1/١( :رفاغ) «دهقاَْعَأ يف ْ درعا ٍذِإم :ىلاعت هلوقك "ذإ" نيعم.امهنأ :يناثلا .ءاقبلا

 (لمجللا ةيشاح) .فورعم "ذإ"و "د واق رولادا الإ هلا يزف نقر قير" عع
 .هنع هللا زواحت بنذ مهقافشإ نأب راعشإ هيف [ءازجلاو طرشلا نيب ةضرتعم ةيفانثتسا وأ ةيلاح ةلمج] :مكيلع هللا باتو
 نولقنيو مفوحصانيو «ءايلوأ دوهيلا نوذحختي اوناك نيذلا نيقفانملا لاح نم بيجعتلا ةيآلا هذمب دوصقملا :رت ملأ

 ىلإ هثيدح عفريو كك هللا لوسر سلاجي ناك قفانملا لتبن نب هللا دبع نأ اهوزن ببسو .نينمؤملا رارسأ مهيلإ

 ييعب رظنيو 0 ا مكيلع لحدي :لاق ذإ هرحح نم ةرجح يف هلو هللا لوسر امنيبف «دوهيلا
 فلحف ؟كباحصأو تنأ ئمتشت مالع :585 يبلا هل لاقف «نيعلا قرزأ ناكو «لتبن نب هللا دبع لخدف «ناطيش
 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا تلزتف «هوبس ام هللاب اوفلحف هباحصأب ءاحو «لعف ام هللاب
 مهنأب مهنع ربختأ «بارعإلا نم امل عضوم ال ةفنأتسم اهنأ :اهدحأ ؛هجوأ ةلمحلا هذه ف زوجي :خلإ مكنم مه ام

 ءرفكلاو نامبإلا نيب يأ "كلذ نيب نيبذبذم" :هلوقك مه لب ءصلخلا نيرفاكلا نم الو صلخلا نينمؤملا نم اوسيل

 مهو "اولوت نيذلا" ىلع دئاع "مه ام" يف ريمضلاف «نيرفاكلا ءالؤه ىلإ الو نينمؤملا ءالؤه ىلإ نوبستني ال
 ام ىلع :ىيععملاو ؛"اولوت" لعاف نم لاح امنأ :يناثلا ,صلخلا نيرفاكلا يأ دوهيلا ىلإ دئاع "مهنم" يفو «نوقفانملا

 مهو "اموق" ىلع ادئاع "مه ام" يف ريمضلا نوكي اذه ىلعف ."اموق"ل ةيناث ةفص اهنأ :ثلاثلا .اضيأ مدقت

 نيقفانملا نم الو «نونمؤملا اهيأ مكنم اوسيل دوهيلا يعي «"اولوت نيذلا" ىلع دئاع "مهنم" يف ريمضلاو .دوهيلا

 نيذلا" ىلع دئاع "نوفلحيو" يف ريمضلا نإف ؛رئامضلا رفانت هيف نأ الإ :ةيطع نبا لاق !نوقفانملا مهالوت كلذ عمو

 تفرع امك فلتخت ثلاثلا ىلعو ,"اولوت نيذلا" ىلع اهدوعل ؛رئامضلا دحتت نيلوألا نيهجولا ىلعو «"اولوت

 (لمجلا ةيشاح) .هقيقحت



 ةلداجما ةروس ظ/1 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 مكينَمَيَأ اَوُدَحََ .يصاعملا نم 9 َنوُلَمْعَي أوُناك ام ا 1 َباَذَع َمُه هلأ َدَعَأ

 مهيف داهجلا يأ ِهّللآ ٍليِبَس نَع نينمؤملا امك وَُدَصَف مهلاومأو مهسفنأ 36 أرتس ٌةَنُج

 9و مِْنَع عت نأ .ةناهإ وذ 29 َنيِهّم ُباَذَع َمُهَلَف 29 ذحخأو مهلتقب

 © َنوُدِنَخ ايف مه ٍراَكلا ثكحعأ كيتلوُأ ءادغإلا نم ايم هباذع نم لأَن مُهُدَلَوأ

 يأ َنوُبَسََو ديل َنوُفلَاَمَك نونمؤم مهنأ دُدَل َنوُفلَحَيَف ة درك ذا

 ٌدوختسآ © َنوُبذَكْلا مه مَع آلا ايندلاك ةرخآلا يف مهفلح عفن نم 'ءْنَس َْلَع

 هعابتأ 0 ُبْرِح َكيِتَلوُأ هللا َركِذ َحُهِنَأف هل لدا ٌُنَطَيَشلآ ُمِهَيَلَع ىلوتسا
 ل

 كلو و هللا نوفلاخي نوداحس َنيِذّلا نإ ©: 200 نورسخل ا نإ أ

 يلا نا ىضق و ار حوللا ع ل يسيل
 7 و

 ريسفت) .هئانغ نسم ائيش ىعملاو «هب الوعفم لعجي دقو ؛"ييغت" :هلوقل قلطم لوعفم هنأ ىلإ ريشي :ءانغإلا نم
 (نيلامكلا ريسفت) ."يوغت نل" :هلوقل افرظ لعجي دقو ؛"ركذا"ب هب لوعفم هنأ ىلإ ريشي :مهثعبي موي ركذا (نيلامكلا
 ذاعتساك - افلأ واولا بلقب - ذاحتسا :هسايق ذإ ؛سايقلا هيف فلوخو لصألا ىلع ءاح ام لعفلا اذه :ذوحتسا

 (نيلامكلا ريسفت) .اهتعمجو اهيلع تيلوتسا اذإ لبإلا تذح نم يأ :ىلوتسا (يواصلا ةيشاحإ .ماقتساو

 .بذك وهف ناسللاب ركذلا ةروص نم مهنم عقي امو ءممهيولقب الو مهتنسلأب هنوركذي الف يأ :هللا ركذ مهاسنأف

 لذأ وه نم ةلمج يف يأ :كرادملا لاقو .مهتلمج يف نودودعم وأ نيلذألا عم يأ :نيلذألا يف (يواصلا ةيشاح)

 .ابولغم نوكي ليلذلا نإف ؛هانعم مزالب ريسفت :نيبولغملا .مهنم لذأ ادحأ ىرت ال «ىلاعت هللا قل

 ىلع ىقبي نأ حصيو «"نيلغأل" :هلوق وهو مسقلا هب باجي ام. بيحأ اذلو "مسقأ" نعم هنمض :خلإ هللا بتك

 (يواصلا ةيشاح) .فوذحم مسقل اباوح "نيلغأل" :هلوق نوكيو ءرسفملا رصتقا اهيلعو "ىضق" نيعمب وأ ؛هرهاظ



 رشحلا ةروس 55و نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ْوَأ َمُهَءاَنَبَأ وأ نينمؤملا يأ َمُهَءآَباَ نوّداحْملا يأ أَوُناَك َوَلَو .ةلوُسََ هللا دان لم هم -

 ةعامجل عقو امك «ناميإلا ىلع مهفولتاقيو ءوسلاب مهودصقي لب مج ريِشَع ْوَأ ْمُهْتاَوْخِإ

 مدل كبل يرو كيناتحح مهوذاوي ل نذلا تلي ف ماو ةباحصلا نم

 هللا ض هر اهيف نيو رَهنألا اخ نم ىرَجتٍسّنَج َمُهَلِخَدُيَو ىلاعت 0 روب حورب

 نإ هلأ هيه نوبنتجيو هرمأ نوعبتي هللا تر سارا ةياوثإ وس هتعاطب يَ
َِ 

 .نورئافلا ع2 2 0 نوحلفلا امه هللا بّرِح
 “٠ ةرخآلاو ايندلا يريخم 1

 ةيأ هيرب

0 
م دال «ههزن يأ ا ف مو ت تومكلا 5 ام هلل َحَبَس

 ول (ةديز

 ىلإ ردب موي هنبا اعد ركب ابأ ٍنيعي "مهءانبأ"و ءدحأ موي هابأ لتق حارا نب ةديبع ابأ نعي :خإ مهءابآ اوناك ولو

 .ركب ابأ اي كسفنب انعتم لي هللا لوسر هل لاقف «ىلوألا ةلهولا يف نكأ نيعد :لي هللا لوسرل لاقف زاربلا

 نب صاعلا هلاخن لتق ءرمع يبعي 'مهقريشع"و .دحأ موي ريمع نب ديبع هاحأ لتق (ريمع نب بعصم عي ”مهفاوخإ"و

 (نيلامكلا ريسفت) .ةبتع نب ديلولاو ةعيبر نبا ةبيشو ةبتع اولتق «ةديبع ابأو ةزمحو ايلعو «ردب موي ةريغملا نب ماشه

 «ىلوألا ةلهولا يف نكأ هللا لوسر اي ئيعد :لاق «ةزرابملا ىلإ ردب موي هنبا اعد هنإف ؛ركب وبأ لعف امك يأ :مهئانبأ وأ

 (بيطخلا ريسفت) .يرصبو يعم ةلزنمب يدنع كنأ ملعت امأ ءركب ابأ اي كسفنب انعتم د هللا لوسر هل لاقف

 موي ةريغملا نب ماشه نب صاعلا هلاخ مو رمع لتق امك «ممي رثكتي نيذلا لحرلا لهأ :ةريشعلا :مقريشع وأ

 ةبتع ردب موي اولتق يأوي ثراحلا نب ديبعو ةزمحو ايلع نأو «دحأب ريمع نب ديبع هاخأ لتق و ابعصم نأو ءردب

 (نايبلا حور) .مهتريشع نم اوناكو ةبتع نب ديلولاو ةبيشو
 :جيرج نبا لاقو .هججحو نآرقلاب :سنأ نب عيبرلا لاقو ءهنم رصنب :نسحلا لاق :"يطرقلا" ةرابع :هنم رونب

 (لمجلا ةيشاح) .التلء ليئربحجب مهديأ :مهضعب لاقو هللا نم ةمحرب :ليقو ءىدهو ناهربو رونب

 (يواصلا ةيشاح) .اهيلع مهياثأو مهنم اهلبقو تاعاطلل مهقفو نأب يضارلا ةلماعم مهلماع يأ :مهنع هللا يضر

 حلاص ةنيدملا مدق نيح دلي يبلا نأ كلذو ءريضنلا نب يف اهرسأب تلزن ةروسلا هذه نأ يور :رشحلا ةروس



 رشحلا ةروس 44١ نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 َىِذّنَأ وه .هعنصو هكلم يف © ٌريكف ُزيِزَعْلا َوهَو رثكألل بيلغت "ام" ب نايتإلا فو

 مهنكاسم َمِهرَيَد نم دوهيلا نم ريضنلا وب مه ٍبتكْلا ٍلَهَأ َنِم أورفك َنيِذَلا ّجَرْخَأ

 ىلإ هتفالخ يف رمع مهالجأ نأ هرخآو لو لإ ردح وو رش ٍلوَأل ةنيدملاب

 هلعاف مجوُصُح "نأ" ربخ ٌمُهُدَعناَم مُهَنأ أَوْنَظَو 0 نأ نونمؤملا اهيأَرُنَتَظ ام ربيخ

 يف هتعن يذلا يبلا وه :اولاق ردب موي رهظ املف «هل الو هيلع اونوكي ال نأ ىلع دي هللا لوسر ريضنلا ونب
 ,ةكم ىلإ ابكار نيعبرأ يف فرشألا نب بعك جرحخف «اوثكنو اوباترا دحأ موي نوملسملا مزه املف «ةاروتلا

 شيحللا عم الكل جرخ مث «ةليغ ابع< لتقف يراصنألا ةملسملا نب دمحم اليل رمأف «ةبعكلا دنع نايفس ابأ فلاحف

 ىبأف ؛حلصلا اوبلط مهيولق يف بعرلا هللا فذق املف «مهلخن عطقب رمأو «ةليل نيرشعو ىدحإ مهرصاحف مهيلإ
 احيرأ ىلإ ماشلا ىلإ اولجأف ءمهعاتم نم ءاش ام ريعب ىلع تايبأ ةثالث لك لمحي نأ ىلع ءالجلا الإ مهيلع

 (كرادملا ريسفت) .تاعرذأو

 نيح دلك يبلا مهالجأو [(دوعسلا يبأ ريسفت) .التلع نوراه ةيرذ نم دوهيلا نم طهر مهو] :ريضنلا ونب مه

 فص يبلا مهاتأ د رولا اومهو ؛شيرق عم اودقاعتو دلك يبلا عم مهدهع اوضقن

 (نيلامكلا ريسفت) .ريسلا ف لصفو «يرمضلا ةيمأ نب ورمع امهلتق نيذلا نيملسملا ةيد يف مهنيعتسي

 ةفاضإو (نايبلا حور) .ماشلا ىلإ مهرشح لوأ دنع يأ «تيقوتلل يهو ؛”"جرخأ"ب قلعتت ماللا :رشحلا لوأل
 مث ريضنلا نب ءالحإ :لوألاف «عبرأ رشحلا نأ ملعاو .لوألا رشحلل يأ فوصومل ةفصلا ةفاضإ نم رشحلل لوأ

 عيمج رشح ةمايقلا موي يف مث «سانلا قوست ناندع رعق نم ران جرخت نامزلا رخآ يف مث «ربيخ لهأ ءالحإ هدعب
 ؛بطعأ نب يبح لآو قيقحلا يبأ لآ :مهنم نيتيب لهأ الإ ءاحيرأو تاعرذأ ىلإ يأ :ماشلا ىلإ (يواصلا ةيشاح) .قلخلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ربيخلا اوقحل مهفإف
 تاعرذأ ىلإ برعلا ةريزج عيمجو «ربيخ نم دوهيلا ىلحأ رمع نأ كلذو «هريغ هب حرص امك ربي نم :هباوص :ربيخ ىلإ

 (يواضيبلا ريسفت) .مهتعنمو مهسأب ةدشل يأ :متننظ ام (يواصلا ةيشاح) .ماشلا نم ءاحيرأو

 ٍفو ."دوعسلا يبأ" نم ءربخلا مدقتب مظنلا رييغتو هللا سأب نم مهعنمت مهفوصح نأ اونظ يأ :مفوصح مهتعنام
 ."مهنأ" ربخ ةلمجلاو ءمدقم ربخ "مهتعنام"و ءأدتبم ",مهفوصح" نوكي نأ :امههدحأ ,ناهجو هيف :"بيطخلا"

 .هتيراج ةمئاق ارمع نإو هوبأ ماق اديز نإ وحن لعاف "مفوصح"و ."مهنأ" ربخ "مهتعنام" نوكي نأ :ياثلاو

 وهو مدقم هربخ أدتبم "مهفوصح" لعجي دقو ءأدتبملا ىلع هدامتعاو ؛"مهتعنام" لعاف يأ :هلعاف (لمجلا ةيشاح)

 (نيلامكلا ريسفت) ."نأ" ربح ةلمجلاو «'مهتعنام" :هلوق



 عقلا 7 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 رطخي مل اي 0 ُمُهَنتَأَف هباذع نم هللا َنِم ربخلا هب مت

 فونخلا ءاهمضو نيعلا دركسي َبَعْولأ ُمِهوُلُق ىف ىقلأَف َّدَقَو نيئمؤملا ةهج نم ممهلابب
 ناتغل امه ؛يلعو رماع نبال

 0 وأ نم قيفعتلو ديدشتلاب َنوُبرحت فرشألا نب بعك مهديس لتقب
 ريتا: 5: 8

 1 نم ورخلا لَم ىضق هلل بك نأ اَلَوَلَو 02 ٍرَصِبْدل لْوَأتَي أوربتعاف

 ُباََذَع ةّرْجآلا ىف ّمُهَو دوهيلا نم ةظيرقب لعف امك يبسلاو لتقلا .اًيكدلآ ىف مدع

 باقعلا ديدش َهَللا َنِإف َهَّللا 00000 ءهَلوُسَرَو هللا اوفلاح | اوفا مجبَِب َكِلَذ جو راَثل
 . 9 " نيباذعلا نم روكلملا - 7

 111111 ]1 0111 ل ةكيل نِم نوملسم ايمّتْعْطَق ام .هل

 حجو

 ىلاعت هللا نأ نم ةيآلا رهاظ همهوأ ام عفدنا هبو .فاضم فذح ىلع مالكلا نأ ىلإ كلذب راشأ :خل! هباذعو هرمأ

 (يواصلا ةيشاحإ ."كبر ءاجو" ريظن فاضم ريدقتب هلّوأو «هباشتملا ليبق نم ةيآلا نأب دافأف «نايتإلاب فصوي

 مهو مههلابب رطخت ال ةهج نم هللا باذع مهءاج :ىعملاو ةينايب هدعب امل "ةهج" ةفاضإ :لإ نينمؤملا ةهج نم

 (يواصلا ةيشاح) .مهيلع نوردقي مهنأ مههبب رطخي الف ءمهل ةبسنلاب نوفعضتسم مهنأل ؛نونموملا

 هتصقو «ةعاضرلا نم هاخأ ناكو «ةليغ ابعك لتقف يراصنألا ةملسم نب دمحم دلك رمأ يأ :لإ مهديس لقب
 ىعم :نينمؤملا يديأو .نيملسملل نكاسم مهالحج دعب ىقبي الئلو يأ :حلإ اولقنيل ."دوعسلا يبأ" يف ةروكذم

 ريسفت) .هايإ مهوفلكو هب مهورمأ مفأكف كلذل ؛دهعلا ثكنب مهوضرع امل مهنأ نينموملا يديأب اهايإ مهبيرخت
 ؛ءايشألا قئاقح يف رظنلا :رابتعالاف هللا ريغ ىلع اودمتعت الو اورتغت الو مهلاحب اوظعتا يأ :اوربتعاف (نيلامكلا

 (يواصلا ةيشاح) .رخآ ءيش ىلع اهب لدتسيل
 يئبب لعف امك يبسلاو لتقلاب يأ "ايندلا يف مهيذعل" :هلوق ءدلولاو لهألا عم نطولا نم جورخلا يأ :ءالجلا
 لتقلا نم ايندلا ف اوحن نإ :لاق هنأك مهتبقاعل نيبم فنأتسم مالك :خلإ ةرخآلا يف مهلو (كرادملا ريسفت) .ةظيرق

 (يواصلا ةيشاح) .لاح لك ىلع مهل تباث وهف «مئادلا باذعلا نم ةرخآلا يف اوحني مل

 ءاهقارحإو مهلخن عطقب رمأ مهفوصحب اونصحتو «ريضنلا يب لزن امل نك هللا لوسر نأ يور :خلإ ةنيل نم متعطق ام
 لخنلا عطق لاب امف ءضرألا يف داسفلا نع ىهنت تنك دق ءدمحم اي :اولاقو كلذ دنع ىلاعت هللا ءادعأ عزجف

 (ريبكلا ريسفتلا) .ةيآلا هذه تلزتف ,ءيش كلذ نم نينمؤملا سفنأ يف ناكو ؟اهقيرحتو



 رشحلا ةروس 4 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 َىِرْحُبِلَو كلذ يف مكرّيخ يأ هنآ ندم اهِلوُصأ َنلَع ةَمبآَق اهوُمْيَحَرَت وأ ةلخن
 آَمَو .داسف رمثملا رجشلا عطق نأ مهضارتعا ف دوهيلا 2 َنيقِسَفْلا عطقلا يف نذإلاب

 لمح ةدئاز َنِم ِهيَلَع نوملسم ال اا در َءآَقأ

 داو ْءآَشَي نم لع ءُهَلْسُر ُطِلِسُي هللا كَلَو ةقشم هيف اوساقت مل يأ «لبإ يباكر الَو

 يف هعم ركذ نمو ُدْتَ يبلا هب صتخيو .هيف مكل قح الف © ٌريِدَق ءَْش لك ْلَع

 سمح مهنم لكل نأ نم همسقي ناك ام ىلع «ةعبرألا فانصألا نم ةيناثلا ةيآلا

 »غش نيرحاهملا هنم ىطعأف ءءاشي ام هيف لعفي يقابلا و هلو سمخلا

 نب دبع هجرخأو «سابع نبا نع ةبيش يبأ نبا هحرخأ امك .ءدحاو نيعمم نامسا ةلخنلاو ةنيللا نأ ىلإ ةراشإ :ةلخن

 اهلك لخنلا ناولأ :ةنيللا :يرهزلا نع قازرلا دبع جرخأو «نوميم نب ورمعو دهاجمو ةيطعو ةمركع نع ديمح
 ةلع هنأ ىلإ ريشي :كلذ يف مكريخ .لخنلا دوحأ امهو «ةيربلاو ةوجعلا ادع ام نأ :يرشخمزلا لاق هبو «ةوجعلا الإ

 (نيلامكلا ريسفت) .خلإ يرخيل عطقلا يف مكل نذأو يأ ءفوذحم
 قلن ام قل هنإف ءالوأ دي هل لاملا ناك هنأك درلاو عوحرلا :ةءافإلاو ,ءيفلا لاومألا نم دوهيلا كلت نم :مهنم

 .هقحتسي يذلا هلام هيلع در هنأكف هيلإ رافكلا يديأ نم لصو املف «هتعاط ىلإ هب اولسوتيل ؛؟نينمؤملا لحأل

 نيليم ىلع مهارق تناكف ءمكنم مهيرقل ؛مكلجرأ ىلع متيشم امنإ لب لاتقو. رفسب يأ :ةقشم (نيلامكلا ريسفت)
 (نيلامكلا ريسفت) .ةنيدملا نم

 نأ ريغ نم ءاشي نم ىلع هللا مهطلسي لب «ةمألا داحآك اوسيل لسرلا نأب ةيراج ىلاعت هتداعف يأ :إ هلسر طلسي

 لوسر دي تحت عضوي ءيف وهف لاتق ريغ نم لصح اذإ رافكلا لام نأ لصحتف «دئادشلا اوساقيو تاقشملا اومحتقي

 . لهأ راشعأو ةيزجلاو «هل ثراو الو تام نم لامو «هبابرأ تلهج يذلا لاملا هلثمو .هنايب ٍتأيس ام ىلع عني هللا

 (يواصلا ةيشاح) .ةفيلخلا هدعب هللا لوسر ماقم موقيو «عورفلا يف نيبم وه ام ىلع ضرألا جارخو ةمذلا
 هطلس نكلو «ةبلغلاو لاتقلاب هولصحي مل ءيش ريضنلا نب لاومأ نم هلوسر هللا لوح ام نأ نعي :+! هلسر طلسي

 ءئءاشي ثيح هعضي «هيلإ ضوفم هيف رمألاف ,مهئادعأ ىلع هلسر طلسي ناك امك مهيديأ يف ام ىلعو مهيلع هللا

 الإ راصنألا طعي ملو «نيرحاهملا نيب اهمسقف ءارهقو ةونع تذخأو اهيلع لتوق ّيلا مئانغلا ةمسق همسقي الو
 (كرادملا ريسفت) .مهرقفل ؛مهنم ةثالث

2 0 



 رشحلا ةروس 5 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ءارفصلاك ئَرْلا لَهُ نِم دلوُسَر لع ُهَنأ ءآَقَأ آم .مهرقفل ؛راصنألا نم ةئالثو
 يبنلا ةبارق ىْرَقْلآ بحاص ىِذإَو ٍلوُسَرللَو ءاشي امب هيف رمأي ِهََِف عبنيو ىرقلا يداوو

 مهو مهؤابآ تكله نيذلا نيملسملا لافطأ ْئَسََيْلاَو بلطملا ينبو مشاه قي

 نم هرفس يف عطقنملا ٍليِبَّسلآ ِنِبآَو نيملسملا نم ةجاحلا يوذ َنيكَسَمْلآَو ءارقف

 لكل نأ نم همسقي ناك ام ىلع ةعبرألا فانصألاو 25 يبلا هقحتسي يأ «نيملسملا

 1 ل يقابلا هلو سمخلا سمح ةعبرألا نم

 :يرهزلا نعو «يوغبلا هركذ ءةمصلا نب ثراحلاو فينح نب لهسو ةناحد وبأ :مهو :راصنألا نم ةثالثو

 .قازرلا دبع هجرخأ «فينح نب لهسو ةناجد وبأ :ةجاح امه تناك نيلجر الإ ائيش اهنم راصنألا طعي مل

 امهو ريضنلاو ةظيرق يه :سابع نبا لاق ءىرقلا لهأ نم :"يطرقلا" ةرابع :حلإ ءارفصلاك (نيلامكلا ريسفت)

 (لمجلا ةيشاح) .عبنيو «ةنيرع ىرقو «رييخخو «ةنيدملا نم لايمأ ةثالث ىلع يهو كدفو «ةنيدملاب

 (سوماقلا) .عرزو ليخنو نويع هل نصح :"رصني"ك وه :عبنيو
 ةبعكلا ةرامع يف هللا مهس فرصيو «ةيآلا رهاظل سدسي :ليقف «ءيفلا مسق يف فلتحا :خلإ لوسرللو هللف

 نإ :ةيعفاشلا نم موق لاق :"يبطرقلا" يفو .ميظعتلل هللا ركذو ؛نيروكذملا ةسمحخلل سمخي :ليقو «دحاسملا رئاسو

 ءمهسأ ةسمخح ىلع مسق لاتق ريغب رافكلا لاومأ نم لصح ام يأ ءدحاو لافنألاو - انه ام يأ - نيتيآلا نعم

 قح محل لعجف ةقدصلا اوعنم مهنأل ؛بلطملا ونبو مشاه ونب مهو ىبرقلا يوذل مهسو دي هللا لوسرل اهنم ةعبرأ
 نم ناك يذلاف ٌدلَي هللا لوسر ةافو دعب امأو « ؛ليبسلا نبال مهسو «نيكاسملل مهسو «ىماتيلل مهسو «ءيفلا يف

 نومئاق مهنأل ؛روغثلا يف لاتقلل نيدصرملا نيدهاجملا ىلإ -لوق يف- يعفاشلا دنع فرصي ٌُتنك هللا لوسرل ءيفلا

 يذلا مهسلا امأف ,ءيفلا سامحأ ةعبرأ يف اذهو نيملسملا لاصم ىلع فرصي :رخآ لوق فو ,الكلء لوسرلا ماقم

 نم يل سيل دلك لاق امك .فالخ الب هلي هتوم دعب نيملسملا حلاصمل وهف ةمينغلاو ءيفلا سمح نم ناك

 (يواصلا ةيشاح) .مكيف دودرم سمخلاو «سمخلا الإ مكمئانغ
 ءءارقفلا لمشي ام ممي دارملا :نيكاسملاو .طقف مشاه ونب :لآلا كلام دنعو ؛«يعفاشلا بهذم اذه :بلطملا ينبو

 (يواصلا ةيشاح) .هرفس يف لام هدنع سيل يذلا يأ ءهلام نع عطقنملا يأ "هرفس يف عطقنملا" :هلوق

 ماسقألا يهو :يقابلا هلو (نيلامكلا ريسفت) .بيصن ءارقفلل سيل ءسمخلا هذه عومجم يأ :هقحتسي يأ
 (نيلامكلا ريسفت) .هبهذمم اصتخم هنوكب مامتهالا ةدايزل ؛مالكلا اذه رركو ءءاشي فيك اهيف فرصتي «ةعبرألا



 رشحلا ةروس هه نورشعلاو نماغلا ءزججلا

 2 ا ل صا“ "نأ"و ! لسا تت

 مو ُهوُدَحَف هريغو ءيفلا نم ُلوُسّرل مكاطعأ مكاو وكس ِءاَييْغَألآ َنيَب ًالوادتم
 يأ «فوذحم قلعتم ِءآَرَقُفلِل (2) ٍباَقِعْلأ ُديِدَش هلآ نإ هلل 7 هَللأ أوُقّناَو أوُهَتنآَف ُهَنَع حكي

5 

 2 5 1 مي كَ اتالم ا

 اناوْضِرَو هللا َنِم ٌالَضَف َنوُغَت وْعَتَبَي ْمِهِلاومَأَو م مِهرثيد نِم أوجرخأ نيدذلا نيرجنهملا اوبجعا

 نأ ءادلا وك د نكفلاَو .مهناعإ ف () َنوُفِدَّصلآ ُمُه كلبتلؤأ ارا و

 ىف نودي الو مهل راع م نوح لف نو نايفتألا مهو هوفلأ يأ َنَميِإْلاَو ةنيدملا

 30 0010132 د2 دز دز ز ز زد زةز زي ية ية زي ي زيي ق6 هده هال ونا هه عاف ادسح يروم

 هللا لوسر فلاخ نمل يأ "باقعلا ديدش هللا نإ" :هلوق .هيهاونو هرماوأب اونواهتتو هوفلاخت نأ يأ :هللا اوقتاو

 ريسفت) .همومع يف لحخاد ءيفلا رمأو .هنع ىو هع هللا لوسر ىتأ ام لك يف اماع نوكي نأ دوحجألاو 0

 ىمس ىلاعت هللا نأل ؛نيملسملا لاومأ ءاليتسالاب نوكلمي رافكلا نأ ىلع ليلد هيفو :ةكمب يأ :خلإ اوجرخأ (كرادملا

 (كرادملا ريسفت) .لاومأو رايد مهل تناك هنأ عم ءارقف نيرحاهملا

 «ةرخآلا يف ةاضرم يأ ءاناوضرو اقزرو يأ الضف ىلاعت هنم نيبلاط مفوك لاح يأ لاح :خلإ الضف نوغتبي

 هللا ةرصن نيوان يأ «ةردقم اهنكل اضيأ لاح وهف ؛"نوغتبي" ىلع فطع "هلوسرو هللا نورصنيو" :هلوقو
 ىلع فطع :يرشخمزلا لاق :حلإ نيذلاو (لمجلا ةيشاح) .لعفلاب ةرصن نكت مل مهجورخ تقو ذإ ؛هلوسرو
 (نيلامكلا ريسفت) .نيرحاهملا ءارقف ىلع فطع هنأ رهاظلاو «نيرحاهملا
 ءارقفلا ىلع فوطعم امإ لوصوملاو «نيرحاهملا ىلع ءانثلا نايب رثإ راصنألا ىلع ءانثلا يف عورش :خلإ اوءوبت

 (يواصلا ةيشاح) .هربخ "نوبحي" ةلمجو أدتبم وأ «لاح "هرخآ ىلإ نوبحي" :هلوقو «تادرفملا فطع نم نوكيف
 اوصلخأو ىيعملا :ليقو «ءامو انبت اهتفلع :ليبق نم ةيآلا نأ ىلإ ريشي «ةفلألا نم :ءافلابو ماللا رسكب :هوفلأ
 راد اوءوبت نيعملا :ليقو «ناميإلاو ةنيدملا اومزلأ يأ ءزاحمل هجو ىلع همزال هنم ديرأف ؛لوزنلا ؤوبتلا :ليقو «نامإلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ماللا هنع ضوعو «لوألا نم هيلإ فاضملاو يناثلا نم فاضملا فذحف «ناميإلا رادو ةرجحلا

 ناميإلا نأل ؛ناميإلا اوراتحخا وأ اوصلخأ وأ نايإلا اوفلأو :ئيعملاو ءلمجلا فطع نم هنأ ىلإ ةراشإ هيف :هوفلأ

 (لمجلا ةيشاح) .مالكلا رصتخاف ءءام اهتيقسو يأ "ادراب ءامو انبت اهتفلع" باب نم وهف ءالزنم ذختي ال
 .دسحلا وهو اهنع دلوتيو تبثي امع زاحم ةحاحلاف يأ :ادسح



 رشحلا ةروس 4.65 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 َوُرِتْؤُيَو هب ةصتحملا ريضنلا نب لاومأ نم نيرحاهملا مث يبلا ىتآ يأ اوُتوُأ امي
 ءوِسفَت حش َقوُي نَمَو هب نورثؤي ام ىلإ ةحاح ةَصاَصح مهي ناك وَلَو مين لَ

 دعب نم َِهِدَعَب ْنِم وُءاَج تريذأأَو © َتوُحِلْفُمْلا ُمُه كليتَلوَأَف لاملا ىلع اهصرح
 تيِذّلآ اًنِياَوَخِإِلَو اَنَل َرِفْغَآ اّيَر َوُلوُقَي ةمايقلا موي ىلإ راصنألاو نيرحاهملا
 29 ْمِحَر ٌفوُهَر َكّنإ آَتبَر أوُتَماَء َنيِذّلل ادقح ًالِغ اَِبوُلُق ىف َلَعََت اَلَو سّميِإْلآب ا رم

 مهو بّتكْلا ٍلْهَأ َنِم أوُرفك َنيِذَلا ُمِهِياَوْحإل َنوُلوُقَي أوُققات يذلا ىلإ رظنت رمل
 ةنيدملا نم َرْيَجرْخَأ ةعبرألا يف مسق مال نب رفكلا يف مهفاوخإو ريضنلا ونب

 هنم تفذح َرّكِتوُف نإَو اَدَبَأ اًَدَحَأ مكنالذح يف ْرُكِيِف ٌعيِطُت اَلَو َمُكَعَم يرَجّرَخَتَل
 1 و و ا «* َنوُبْذكَل َمَجَبإ ُدَبَْي ُهّللَو يكدَرصنَتَل ةئطوملا ماللا

 رقفلا :ةصاصخلاو صاصخلا :"سوماقلا" يف :لإ ةصاصخ .فوذحم لوعفملاف «نيرحاهملا نومدقي يأ :نورثؤيو
 ينعي .هسفن لخب عني نمو :خلإ قوي نمو (نيلامكلا ريسفت) .اهوحنو عقربو 7-0 باب يف للخ لك وأ للخلاو
 ."نايبلا حور" نم «صرحلا عم لخب رسكلاو مضلاب :حشلاو .قافنإلا ضغبو لاملا بح نم هسفن عنمب
 موي ىلإ دولوم وه نم لك ءيفلا اذه ف لخد :ءو رمع لاقو «نيرحاهملا ىلع اضيأ فطع :لإ اوؤاج نيذلاو
 :ه#و رمع لاق كلذلف ءدوحولا ءاضف ىلإ اوؤاج يأ :ةمايقلا موي ىلإ (كرادملا ريسفت) .مالسإلا يف ةمايقلا

 نيرحاهملا ىلع ءانثلا ركذ امل :إ اوقفان نيذلا ىلإ (نيلامكلا ريسفت) .ةماع نيملسملل ةيآلا هذه بعوتسا

 هباحصأو يبأ نبا هللا دبع :مهو ريضنلا نيب عم اوقفان نيذلا نيقفانملا لاوحأ ركذب هعبتأ مهعابتأو راصنألاو

 نم اوناك نيقفانملا نإف ؛بسنلا يف ال يأ :رفكلا يف .باطخلا هنم أي نم لكل وأ ٌْتي هللا لوسرل امإ باطنخلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .دوهيلا نم ريضنلا ونبو جرزخلا
 ,"اولتوق نثل"و «"اوجرخأ نل"و ؛"متجرحأ نئل" يأ :ةعبرألا يف .هللاو يأ ءفوذحم مسقب ةطوم يأ :مسق مال
 :لاق ثيح "متلتوق نإو" :هلوق يف اهركذ ّيلاو ةعبرألا هذه ؛ةسمخلا يف لب (يحركلا ريسفت) ."مهورصن نئل"و
 نالوؤي امههإف ؛هلبق ام ىلع ادامتعا يأ :خللإ تفذح (لمجلا ةيشاح) .ردقملا مسقلل يأ ةئطوملا ماللا هنم تفذح

 (نيلامكلا ريسفت) .دحاو نعم ىلإ



 رشحلا ةروس 4 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 و 3 5 2 5 1 5 عصا 8
 5 ِِء 5 وس تا وا سا 0 0 مال م 10 1

 مهرصنل اوؤاج ٌمهورَّصن نِبِلَو َمُبورَصعَي ال أولتوق نِبلَو َمُهَعَم نوجرخ ال أوُجرْخَأ ني
 ةسمخلا عضاوملا يف طرشلا باوج نع رّدقملا مسقلا باوجب ينغتساو َرَبَدَأْلا ىرْأوُيَل

 َنِم نيقفانملا يأ مِهِروُدص ىف افوخ َهَبَهَر دَسَأ َرْنأَل .دوهيلا يأ ) َتوُرَص'ُي ال ّمُث سا ىلا معلا ع و ع + ادع ل276 ىف د و مرد سا يق هَ 5
 يَ
3 

 اًعيِمج دوهيلا ي مكنولتقي ال ير تروهقفي ال موق مجاب كلاذ هباذع ريحاتل هللا 0 | 007 7 ل و رول ل ةركك .ةنازغ أمل رك
ِ- 
 وو د يا ع وو سرر اع ا د ا ل يل 1 داوم

 مهنيب مهرح مهساب 0 :ةءارق يو ءروس ردج ٍءاَرَو نِم وا ةنصتم ىرق ىف الإ نيعمتجم

 نيقابلا ةسمخلل ْ
 هن را د ١ و رض دل راو هنو وار

 5 ا ما 5 ف + 8 00-2 5 د

 1 ل ل ا نيذلا لثمك نامبإلا كرت يف مهلثم ) ترولقعي

 ملف ءاولتوقو نوقفانملا جرخي ملف مهرايد نم اوجرخأ مهنإف كلذك رمألا ناكو :نوجرخي ال اوجرخأ نئل

 :هلوقل فانم "مهورصن نئلو" :هلوق نإ :لاقي امع باوج :مهرصنل اوءاج (نيلامكلا ريسفت) .مهورصني
 (يواصلا ةيشاح) .لعفلاب مهرصن هنم مزلي الف ذئنيحو ,مهرصن دصقل اوجرخ :ىيعملا نأب باجأف ؟"مهفورصني ال"
 (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم طرشلا باوجو «ردقملا مسقلا باوج روكذملاف يأ :خ! مسقلا باوجب ينغتساو

 مسقلل تعن "ردقملا" :هلوقو ءطرشلا باوج يف ال مسقلا باوج ف تعقو اهنأل ؛ةروكذملا لاعفألا تعفر كلذلو

 مل يذلا عضوملا يث كلذو «ماللا عم وأ ةئطوملا ماللاب اهيف حرص ىلا ةعبرألا عضاوملا يف كلذو «هدحو ردقملا يأ

 (لمجلا ةيشاح) .”متلتوق نإو" :هلوق وهو «ماللا هيف ركذت

 ريسفت) ."رابدألا نلويل"و "مهنورصني ال"و "نوجرخي ال"و "نرصنيل"و "نجرخيل" يأ :ةسمخلا عضاوملا يف
 (نيلامكلا ريسفت) .يوغبلا هلاق ,مهورصان مزمنا ذإ نيروصنم ريضنلا ونب ريصي ال يأ :دوهيلا يأ (نيلامكلا
 يأ فالح مهفوك لاح يأ :نابسحلا فالخ (نيلامكلا ريسفت) .دلبلا طئاح :روسلاو «رادجلل ريسفت :روس

 (لمجلا ةيشاح) .نوعمتجم مهنأ نظ يأ «نابسحلل نيفلاخم يأ فالخب

 دشأ متنأل :هلوقب لصتم لوألا نأل ؛"نولقعي ال"ب ىناثلاو "نوهقفي ال"ب لوألا صح امنإ :لإ مهفأب كلذ

 اعيمج مهبسحت" :هلوقب لصتم يناثلاو .هقفلا مدع هبسانف «هللاب مهلهج ىلع ليلد وهو «هللا نم مهرودص يف ةبهر

 ةيشاح) .ابعر تألتماو تريحتو مهيولق تتشت امل اولقع ول ذإ ؛مهلقع مدع ىلع ليلد وهو "نش مهيولقو
 نم مهل عقت يلا ةبيجعلا ريضنلا نب ةفص يأ "مهلثم" :هلوقب هردق فوذحم أدتبم ربح :خلإ نيذلا لثمك (يواصلا

 ايندلا يزحخخ هل لصح لكف «لتقلاو رسألاو ةميزهلا نم ردب موي مهل عقو اميف ةكم لهأ ةفصك لذلاو ءالحإلا
 (يواصلا ةيشاح) .ةرخآلا باذعو



 رشحلا ةروس .45/ نورشعلاو نماثلا ءزجلا
 7 59 ' , 957 ١

 32 هي ا ل 9 9 بيرق نمزب اًبيرق مِهِلَبق نِم

 ا و يدع وب مهفلخت و نيقفانملا

 يواغلا يأ آََيَبِقنَع َناَكَف .ءايرو هنم ًابذك :2) َنيِلَعْلا ِبَر هَل ُفاَحأ -_ْوِإ كني

 َنييِلَطلآ اوَرَج َكِلَذَو ايف ِنيَدِلَح ٍراَكلآ ىف ع نك رس عفرلاب ئرقو 2يوغملاو
 ةمايقلا مويل ل تّمّدَق ام نست نت دَّآ اوُقّتأ أوما: تريز اهي .نيرفاكلا يَ

 هتعاط اوكرت َهّأ أود َنيِدّلم اوُتوُكَت الو [2) َنوُلَمَعَت اًمب يبَح هللا نإ هلآ وقنا
 00 ىوتّسي ال 2 -. روقسفلا مه 0 اريخ اهل اومدلقي أ 0 5 ذاق رم را نك نحب و ددص و ل

 نع نيقفانملا فلخت ال :مهنع مهفلختو (نيلامكلا ريسفت) .ضفاخلا عزنب بوصنم هنأ ىلإ ريشي :خل! نمزب ابيرق
 ذإ" :هلوقو «سنإلا ناطيش ال هتقيقح هب دارملا :خ! ناطيشلا لثمك (نيلامكلا ريسفت) .مهعم اودعو اميف دوهيلا

 اورتغا نيذلا ةكم رافكب :لوألا «نيلثم مهل هللا برض دقف ةلمجلابو ءناطيشلا لثمل نايب "رفكأ ناسنإلل لاق

 مهتفلاخمو مهل نيقفانملا مالكب مهرارتغا ثيح نم :يناثلاو ؛مهيلع ةرئادلا تناكف اردب اورضحو مهددعو مهددعب

 (يواصلا ةيشاح) .هنم أربت مث هيلع تامو هيف هعقوأ نح رفكلا ىلع نيعم ناسنإل ناطيشلا ءارغإب مهل
 ريسفت) ."ناك"ل مسا هنأ ىلع عفرلا عضوم يف اهربحو اهمسا عم "نأكو ,"ناك" ربح بصنلاب :امهتبقاع

 ئرق اضيأو "ناك" ل مسا هنأ ىلع ءاتلا عفرب "امهتبقاع" ئرق يأ "ناك" مسا :عفرلاب ئرقو (نيلامكلا

 مويلاب هامس «ةمايقلا موي يأ :دغل تمدق ام ."رانلا يف اممنأ" :ىلاعت هلوق اهمساو "ناك" ربح هنأ ىلع بصنلاب

 هرمأ ميظعتل ؛هريكنتو ءدغو موي :ناراهف ةرخآلاو ايندلا نأك دغلاب 0 هل ابيرقت كموي يلي يذلا

 ام انحبر ءانلمع ام اندجو :ةنجلا باب ىلع بوتكم :رانيد نب كلام نعو .هتمظعل ؛ههنك فرعي ال دغل يأ

 يف يناثلاو ؛تابحاولا ءادأ يف ىلوألا وأ ديكأتلل ريركت :خلإ هللا اوقتاو (كرادملا ريسفت) .انفلخ ام انرسح ءانمدق

 (نيلامكلا ريسفت) .كرتلا وهو در نا عم ندا م :هتعاط اوكرت (نيلامكلا ريسفت) .تايهنملا كرت

 ؛ةلجاعلا راثيإ ىلع مهكلاقتو «ةبقاعلا يف مهركف ةلقو مهتلفغ طرفل مهفأب ناذيإو سانلل هيبنت اذه :خلإ يوتسي ال

 عم ميظعلا زوفلا نأو ءامهياحصأ نيب ميظعلا نوبلاو «رانلاو ةنحلا نيب قرفلا نوفرعي ال مهأك تاوهشلا عابتاو

 .هيلع اوهبنتت كلذ اوملعت نأ مهقح نمف ءرانلا باحصأ عم ميلألا باذعلاو «ةنحجلا باحصأ



 رشحلا ةروس 468 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 رودص يار هر مث م 8 هد مدس ول ير دص را و 652 ير ادص 6 ص

 َناَءْرَقْلا اذه اَملَرنَأ َوَل (2) َنوُريافلا ١ ةنجلا ُبححِصأ ةنجلا بححأَو ِراَكلأ بصحأ

 هل ِةَيْشَح نم اققشتم اًعدَصَتُم اًعِددَح هَل ناسنإلاك زيي هيف لعجو ٍِلَبَج لَ
 يداك .نومؤف قر وكف عل سان ايِرْضَن ةروكدذملا لعمال كللَتو

 هللا وه 29 ٌميِحّرلأ ٌنَمْحَبلَآ وه ةينالعلاو 7 ةَدَهّسلَآَو بَل ْمِلَع وه اَّلِإ هَل 5

 نم ةمالسلا وذ ُمَُلَّسلَآ هب قيلي ال امع رهاطلا ُسوُدَقْلا كِلَمْلا وه الإ َهَلِإ آل كِذَلأ

 اذإ نميهي نمُيه نم ب رِميَِهَمْلا مه ةزجعملا قلخب هلسر قّدلصملا ُنِمَوُمَلآ صئاقنلا

 ربج ذاكَجْلا يوقلا ُديِرَعْل مهلامعأب هدابع ىلع ديهشلا يأ «ءيشلا ىلع ابيقر ناك

 ."ضايرلا ةرهز" يف امك «لولتلا ىوس البح نوعبسو ةئام تسو فالآ ةتس يهو لابحلا نم :لبج ىلع

 لزنأ مث «سانلا اهيأ مكيف بكر امك روعشو لقع لبحلا يف بكر ول :ىعملاو يأ :زييمت هيف لعجو (نايبلا حور)

 هللا قح يدؤي ال نأ نم ارذح ؛هللا ةيشح نم عدصتو عضو عشخل .مكلاح بسح دعوأو دعوو نآرقلا هيلع

 (نايبلا حور) .الصأ رثأتي ال اذلو ءهنم ىسقأ ركنملا رفاكلاو «هيهنو هرمأ هيف امل لاثتمالاو نآرقلا ميظعت يف ىلاعت

 ٍقو (كرادملا ريسفت) .دوجوملاو مودعملا وأ «ةرخآلاو ايندلا وأ «ةينالعلاو رسلا يأ :ةداهشلاو بيغلا ملاع

 هيلع علطيو هسحي ناكف دجو يذلا يأ "ةداهشلا"و هقلخ عيمج نع باغ يذلا يأ "بيغلا ملاع" :"بيطخلا"

 وه :ليقو «هباذع نم هب نمآ نم نمأو ؛هملظ نم سانلا نمأ يذلا وه :اه5 سابع نبا لاق :نمّملا .هقلح ضعب

 هسفن ىمس امنإ :يلع نب ديز نعو :خلإ هلسر قدصملا ."بيطخلا" نم ءمهل تازجعملا راهظإب هلسرل قدصملا
 (نيلامكلا ريسفت) .باذعلا نم هقلخن نمؤملا :ام# سابع نبا نع رذنملا نبا هاور «باذعلا نم مهنمأ هنأل ؛انمؤم

 نوكي بيقرلاو ؛مهلامعأب هدابع ىلع ديهشلا يأ ءاه هتزمه تبلق ؛نمألا نم لعيفم وهف :خلإ ابيقر ناك ذإ

 (نيلامكلا ريسفت) .اديهش

 مهلاح ربج يأ ءحالصإلا وهو ربحلا نم وه :ليقو «هدارأ ام ىلع هقلخ ربح هنأل ؛رابجلاب يمس امنإ :رابجلا

 رابجلاو .هحلصأ نعم. مهلاح ربج وأ :خلإ هقلخ ربج (نيلامكلا ريسفت) .ريسكلا حلصيو ريقفلا نيغي وهف هحلصأو

 (بيطخلا ريسفت) .مذ ةفص سانلا ةفص يفو ,حدم ةفص هللا ةفص ف



 ةنحتمملا ةروس هلو نورشعلاو نماثلا ءزجلا
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 نوعسلاو ةعفسلا ةفخلا ةايفألا أ دوضقلا مدعلا نفر عيشنلا ئراثلا ُللَكْلا

 را ِتاَويمَّسلا ىف ام مهل ْحَبَسي نسحألا ثنؤم "ئسحلا"و ؛ثيدحلا امي دراولا

 .اهوأ مدقت /2) ميكا ٌريِرَعْلا َوهَو
 ةيأ رشع ثالث ةيندم ةنحتمملا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 0 يل ْمكَوُدَعَو ىَوُدَع أوُدِخَكَت ال وَما َنيذّل ايات

 هللا مسا نع دلك يبيبح تلأس :هقد ةريره يبأ نع :ةدئاف (كرادملا ريسفت) .ةمظعلاو ءايربكلا غيلب :ربكتملا

 ثالث حبصي نيح لاق نم" :لاق ع هللا لوسر نأ راسي نب لقعم نعو «"رشحلا رخآب كيلع" :لاقف :مظعألا

 فلأ نيعبس هب هللا لكو رشحلا ةروس نم تايآ ثالث أرقو ءميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ :تارم

 هجرخأ ؛"كلذك ناك يسمي نيح هلاق نمو ءاديهش تام مويلا كلذ يف تام نإو يسمي يح هيلع نولصي كلم

 "كرادملا" نم «ةيآلا هذه ناكمل "هللا" وه مظعألا هللا مسا نإ :ديز نب رباج لاقو ءبيرغ نسح :لاقو .يذمرتلا

 ."نايبلا حور"و "بيطخلا"و

 .ال فشك وهف تافصلا نم اهدعب ركذي امف ؛«تالامكلاب ةفصتملا تاذلا ةقيقح امنأل ؛ةيوملا ررك :خلإ هللا وه

 «ترحاه ىلا ةأرملا ناحتماب نينمؤملا رمأ اهيف لزن هنأل ؛اهحتفو ءاحلا رسكب :ةنحتمملا ةروس (يواصلا ةيشاح)

 ةأرما «طيعم يبأ نب ةبقع تنب موثلك مأ يهو «ةأرملا ثيح نم حتفلاو «ناحتمالاب نينمؤملا رمأ ثيح نم رسكلاف

 (يواصلا ةيشاح) .نمحرلا دبع نب ميهاربإ ةدلاو ,فوع نب نمحرلا دبع
 ال نيتيفانتم امفوكل ةبحملاو ةوادعلاو "ءايلوأ مكودعو يودع اوذختت ال" :لاق فيك :تلق نإف :حلإ اوذخعت ال

 نينمؤملل ءادعأ رافكلا ناك امنإ :تلق ؟امهعامتحا ناكمإ عرف امهنيب عمجلا نع يهنلاو ؟دحاو لحم يف ناعمتجت

 ةيويندلا رومألا ىلإ ةبسنلاب ةقادصلاو ةالاوملا مهنيب ققحتي نأ زوجي كلذ عمو ءهلوسرو هلل مهتاداعم ىلإ ةبسنلاب

 فتكي مل ثيحو «نامثلا تادحولا نم ةبسنلا ةدحو ققحتي ملف نيعي كلذ نع هللا ىهنف «ةيناسفنلا ضارغألاو

 كرتو مهل مهتوادع يف يفكي هنإف ءمهتوتفو مقءورم مدع ىلع لد 'مكودعو" :هلوق داز لب "يودع" :هلوقب
 - "ةدوملاب مهيلإ نوقلت" :"يبطرقلا" لاقو (نايبلا حور) .ال مأ محل ءادعأ اوناك ءاوس هللا ءادعأ مفوك مهتالاوم



 ةنحتمملا ةروس ةهءأ نورشعلاو نماغلا ءزججلا

 هّرسأ يذلا مهوزغ ٌقثُك5 يبنلا دصق مَِلِإ نولصوت وُ َءاَيِلَوُأ ةكم رافك يأ

 اباتك مهيلإ ةعتلب بأ نب بطاح بتك «مهنيبو مكنيب ةَدَوُمْلآِ نينح ىّرَوَو ٠

 هعم هلسرأ نم لي يبل هّدرتساف «نيكرشملا لهألاو يو سوسو

 لهألا وأ دالوألا ةفص

 1 ا ا هيف بطاح رذع لبقو «كلذب هل ىلاعت هللا مالعإب

 ف صن اذه «"قدص دقف مكبحاص امأ" :لاق ُدنِك يببلا نأ ليلدب اميلس ناك بطاح بلق نأل ؛رهاظلاب يعي -

 ةعونمم رافكلا عم ةيرهاظلا ةدوملا نأ رهظ انهه نمو ."بيطخلا" يف اذك «هداقتعا صولخو هداؤف ةمالسو همالسإ

 رثكأ بحي يح اننامز يف ةنتفلا هذه تشفو .ةينطابلا فيكف ةدوملا ىلع لدت يلا بابسألا نم اهوحنو ةباتكلاك

 .هللاب ذايعلا ءىراصنلا بح نوزوحي ملعلا ليلق ضعب لب «نولابي الو رهاظلاو نطابلا بحب ىراصنلاب سانلا

 دصق" :هلوقب هرسف فوذحم هلوعفم :مهيلإ هرقلت برامح مفوو دهعلل ةفاضإلا نأ ىلإ ريشي :ةكم رافك يأ

 لوعفم نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ هك يببلا دصق .وزغلا ءافخإ يأ "هرسأ" :هلوقو (لمحلا ةيشاح) ."مهوزغ يبنا

 (يواصلا ةيشاح) .ةيببس "ةدوملاب" :هلوق يف ءابلاو فوذحم "نوقلت"

 ىروو :خسنلا ضعب يف عقيو «هريغ رهظأو هرتس ةيروت ربخلا ىرو :"راتحملا" يفو «نينح ةوزغب يأ :نينح ىروو

 ناضمر يف ناك ةكم حتفو «ةعباسلا ةنسلا نم مرحما يف تناك ربيح ةوزغ نإف ؛خاسنلا نم فيحصت وهو «ربيخ
 نم زهجتف «هتاوزغ يف هتداع ىلع اهب ىروف «حتفلا ةنس نم لاوش يف حتفلا دعب تناك نينحو «ةنماثلا ةنسلا نم

 (يحركلا ريسفت) .كلذب دحأ مالعإ ريغ
 نكي ملو «شيرقل افيلح ناكو ءردب لهأ نم يباحص «ةلمهملا نيعلاو ءاتلا حتفو ماللا نوكسو ةدحوملا حتفب :ةعتلب

 باتكلا يذلا نم يأ :هلسرأ نمث .ةكم لهأ ىلإ بطاح بتك لا باتكلا يأ :هدرتساف (نيلامكلا ريسفت) .مهنم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةكم قيرط يف اهسأر نورق نم باتكلا اوذخأف «دادقملاو ايلع مهيلإ ثعبف «ةأرما تناكو .هعم

 نم :هيف اذإف لك يبلا كلذب اوتأ امل مهنأ يور .هيف بطاح رذع لبقو «"هدرتساف" :هلوقب قلعتم :لإ هللا مالعإب

 لجعت ال :لاقف ؟بطاح اي اذه ام :ُي يبلا لاقف دلي يبلا رمأ ضعبب مهربخي ةكم لهأ نم سان ىلإ بطاح

 مهل نيرحاهملا نم كعم نم ناكو «مهسفنأ نم نكأ ملو شيرق.يف اقصلم أرما تنك ينإ هللا لوسر اي يلع
 نومحي افورعم مهيلإ عنطصأ نأ ممب بسنلا نم كلذ يئتاف اذإ تببحأو .ةكمع مهلاومأو مهلهأ امب نومحي تابارق

 برضأ هللا لوسر اي ٍنيعد :هذ رمع لاقف ءقدص :ُّلك يبلا لاقف ءادادترا الو ارفك تلعف امو «نببارق امك

 ؛مكل ترفغ دقف متئش ام اولمعا :لاقتف ءردب لهأ ىلع علطي هللا لعل كيردي امو ءاردب دهش هنإ :لاقف «هقنع

 (نيلامكلا ريسفت) .ناخيشلا هجرخأ



 ةنحتمملا ةروس هم نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 نم َمكاِإَو َلوُسَرلا نوجرخ نآرقلاو مالسإلا نيد يأ ْقَحْل َنِم مكءاَج اَمب أورفك ٌدَقَو

 َمئِجَرَح منك نإ َمُكْيَر ِهَّللآب متنمآ نأ لجأل يأ أوُئِيْؤَن نأ مكيلع مهقييضتب ةكم
 الف يأ .هلبق ام هيلع لد طرشلا باوجو َتاَضَرَم َءآَفِتَبآَو ىليِبَس ىف داهجلل اًددّهج

 اعف نمو منع اَمَو يف آف دلع أكو ةَدَوَمْلاِ نحل نو دست ءايل وأ مهوذختت د

 00 2 ز ٍليِبَّسلآ َءاَوَس لَص دقف َدَقَف مهيلإ دك يبلا رب رارسإ يأ َدُكنِم

 أَوُطسَبَيَو ءاَدعأ مك أوُتوُكَي مكب اورفاظي اب كوفي نإ .طسولا :لصألا يف ءاوسلاو
 5 ع اونمتأوُدَوَو متشلاو ا .وشلأب مهل برضلاو لتقلاب َمْجيدَيأ َمُكَيَلِإ

 نم «ربخلا متررسأ مهلحأل نيذلا نوكرشملا كدت لَو مكتبارق :ٌمُماَحَرَأ َحْكَعَفمَت نأ

 0 ا ل ل لولا ول لا ا وا ةرحآلا يف باذعلا

 ىلإ متنجلاو متيذوأف :مكيلع مهقييضتب (نيلامكلا ريسفت) ."نوقلت" وأ "اوذختت ال" لعاف نم لاح :اورفك دقو

 فوذحم يعي :هيلع لد ."متح رخ"#ل هل لوعفم "اداهج" نأ ىلإ ةراشإ :داهجلل (نيلامكلا ريسفت) .اهنم جورخلا

 ,"اوذخنتت" لعاف نم الاح طرشلا يرشخمزلا لعحو :مهوذختت الف ."اوذختت ال" مدقتملا روهمجلا دنع اذهو انه

 ال طرشلا نأل ؛هدعب نم هيضتري لو .هللا اضر لجأل مكناطوأ نم متجرخ مكنأ لاحلاو ءايلوأ مهوذحختت ال يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيلصولا "نإ" ريغ يف باوج نودب الاح عقي

 يلوسر علطم انأو ءيملع يف نايس نالعإلاو ءافخإلا نأ متملع دقو مكرارسإ يف مكل لئاط يأ :نيعملاو :ملعأ انأو

 هيفو ءاباوصو اقحو ىده الإ نوكي ال طسولاو ءاوسلاو يأ :لصألا يف ءاوسلاو (كرادملا ريسفت) .نورست ام ىلع

 ال :لاق هنأك «ةياور يف بطاحلا ةئطخت اذه :مكماحرأ مكعفنت نل (نيلامكلا ريسفت) .فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ

 مهرابخأ لقنو ءمهتحصانم كرتو «نينموملاو ٌدُي هللا لوسر ةنايخ ىلع ةكمب نيذلا مكدالوأو مكتابرق مكلمحت
 (يواصلا ةيشاح) .مهلحأل هللا متيصع نيذلا مكدالوأ الو مكماحرأ مكعفنت ال هنإف ؛مهئادعأ ةالاومو

 عفن مدع نايبل فانئتسا "خلإ ةمايقلا موي" :هلوقو «"مكعفنت نل" :ىلاعت هلوق يف يفنملاب قلعتم :باذعلا نم

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ذئموي دالوألاو ماحرألا



 ةنحتمملا ةروس هي نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 مهو «ةنجلا ف نونوكتف مهنيبو َمكَنْيَب لعافلاو لوعفملل ءانبلاب ُلِصْفَي ِةَّسّيَقّلآ مَوَي

 ريغ مك . ةوضأ مُكل تناك دقي ٌريِصب ولم امه رانلا ف رافكلا ةلمج يف

 ملا لص لس

 نم دهعم ” نيل العفو ًالوق هب يأ َميِهَرَبِإ ف ٌةَكَسَح ةودق «نيعضوملا يف 0
 - واود

 نوذ نِم َنوُدَبْعَت اَمِيَو ّمُكنِم فيرظك ءيرب عمج ْأَومَعَرُب نإ مييَوَعل أولاَق ذِإ 0

 نيتزمهلا قيقحت بأ ةاضْعَبْلاَو ةواَدعلا ُمُكَدَيِبَو اتَنيَب اَدَبَو مارا اًنَرَقَك هّللأ

 َكَل َنَرِفْغَتَسْأَْ هيبأل ميهرَتِإ لّوق 3 دةَدحَو هلل 0 ََْح اواو ةيناثلا لادبإو

 ,رافكلل اورفغتست نأب كلذ يف هب يسأتلا مكل سيلف يأ "ةوسأ" نم ىنجتسم

 "ةمايقلا موي" :هلوق :"نيمسلا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) .دالوألاو ماحرألا عفن مدع نايبل فائتسا :خ! ةمايقلا موي

 «"مكنيب لصفي"ب أدتبيو «هيلع فقويف ةمايقلا موي مكعفنت نل يأ «هلبق ام. قلعتي نأ :امهدحأ ,ناهجو هيف زوحي

 (لمجلا ةيشاح) .ةمايقلا موي أدتبيو مكدالوأ ىلع فقويف ةمايقلا موي مكنيب لصفي يأ هدعب امب قلعتي نأ :يناثلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .رماع نبال ديدشتلاو «عفانو ريثك نباو ورمع يبأل فيفختلا عم يأ :لوعفملل ءانبلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .هناحبس هللا وه لعافلاو «يلعو ةزمحل ليصفتلا نم ديدشتلاو مصاعل يئالثلا نم يأ :لعافلاو

 ؛هموقو ميهاربإ ةصق انهه ركذ ةروسلا لوأ يف ءايلوأ رافكلا لعج نم لاح - ىلاعتو هناحبس - نيب امل :تناك دق
 .رافكلا ىلاو نمو بطاح خيبوت هيفو «كلذ يف هب ءادتقالاب دمحم ةمأ مزلأو ءرفكلا لهأ نم ئربتلا هتقيرط نأو

 اهياع ناسنإلا نوكي يا ةلاحلا يه :ةودّقلاو ةودقلاك ةوسألاو ةوسألا :بغارلا لاق :ةلصخ :ةوسأ (يواصلا ةيشاح)

 (نايبلا حور) .مغلاب تئافلا عابتا هتقيقحو «نزحلا :ىسألاو .اراض نإو اراس نإو ءاحيبق نإو انسح نإ هريغ عابتا يف

 مهوزرابف يأ هتعامجو ذورمنلا :مهلوقب دارملاو ؛"هعم نيذلاو ميهاربإ" نم لامتشا لدب اذه :خلإ اولاق ذإ

 (يواصلا ةيشاح) .نينموملا فعضو ؛مهسأب ةدش عم مهي اولابي لو ةاودعلاب

 هلاوقأو هلاعفأ يف ةوسأ هيف مكل :ليق هنأكف «ةوسألا ةلمج نم لوقلا نأل ؛كلذ غاسو يأ] :حلإ ةوسأ نم ىنئتسم

 نيبت لبق هعوقول ؛اعرشو القع ازئاج ناك نإو رفاكلا هيبأل تتح هرافغتسا نإف [(يواصلا ةيشاح) .اذك هلوق الإ
 يمااع ب دارلل ذإ العا ينوب نأ خو ني امم سيل هنكل -صنلا هب قطن امك- ميحجلا باحصأ نم هنأ

 يعل ره هللا نإف لوك نموه :ىلاعت 0 نايس امل ؛هنع ضارعإلا ىلع ديعولا دورول ؛امتح هب ءاستتالا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .(؟ 5 :ديدحلا) «ُديمَحْلا



 ةنحتمملا ةروس هد +4 نورشعلاو نماشلا ءرجلا

 هلا تال الفا نشب لك د نود ارتوساةفووم لا كلا قيرشتل كامن اوفو
 ثيح نم ناك نإو« هنم دارملا ثيح نم ئثتسم هيلع ئبم وهف «رافغتسالا ريغ

 نيبتي نأ لبق هل هرافغتساو «اًميش هللا َّنٌم تلي وينو ع

 ::ُررصَمل كيو اك يو اَدَوَبَكيلَ ابر "ةءارب" يف ركذ امك 4غ دع أ هل

 كلي ال هنأ نع" :هلوقب نآلا دارملا يئانكلا ئيعملا نيب دقو «يعضولا هانعم ريغ يف لمعتسا ظفل وهف يأ :هب ىنك

 يئانكلا عملا وهو "هنم دارملا ثيح نم" :هلوقو «هيلع فوطعم يأ "هيلع نبم وهف" :هلوقو ”رافغتسالا ريغ هل

 اباوث هل كلمي ال هنأ وهو ,ظفللا نم رهاظلا يعضولا عملا وهو "هرهاظ ثيح نم ناك نإو" :هلوقو ءهتملع يذلا

 "ءيش نم هللا نم كل كلمأ امو" :هلوق نأ :هتروص لاؤس باوحلل ريرقت حراشلا نم مالكلا اذهو .اباقع الو

 .هريغل زوجي ال هنأو «هيف هب ىسأتي ال هنأ يضتقي ىئثتسملا ىلع هفطعو «هيف هب ىسأتيف «هريغلو ميهاربإل تباث

 هب ىسأتي ال ميهاربإب صاخ رحآ نيعم هب ديرأ لب «داريإلا طانم وه يذلا هرهاظ هب دري مل هنأ :باوحلا لصاحو

 هب ىسأتي ال هل هزاوجو اعرش هيلع هتردقو هيبأل رافغتسالا هكلمو «هريغ نود رافغتسالا هل كلمي هنأ وهو «هيف

 نرفغتسأل :لاق هنأك «ةيلاحلا قيرطب وأ فطعلا قيرطب هيلع بترم يأ "هيلع ئبم وهف" :هلوق :"هداز" قو .هيف
 "خلإ كلمب نمف لق" :هلوقو ءعومجملا اذه هنع هللا ىكحف «رافغتسالا الإ ٍيقاطو يعسو يف سيل هنأ لاحلاو كل
 كلمأ امو" :"بيطنخلا" ةرابعو ."لمحلا" نم "خل هلوق ليلدب" :لاق هنأكف «'هيف هب ىسأتي" :هلوق ىلع لالدتسا

 يف ام هديؤيو «هلاوحأ عيمج ءانثتسا عومجملا ءانثتسا نم مزلي الو «نئتسملا هلوق مامت نم "ءيش نم هللا نم كل
 ةلالد ةيآلا هذه يفو .ريخلا لاصح نم هسفن يف وه يذلا هديق ال رافغتسالا سفن ءانثتسالا درومف :"نايبلا حور"

 مكاتآ امو" :لاقف نئتسي لو قالطإلا ىلع رمأ هب ءادتقالاب رمأ نيح هنأ كلذو دع دمحم ليضفت ىلع ةنيب

 .قثتسا ميهاربإب ءادتقالابرمأ نيحو "اوهتناف هنع مكان امو هوذخف لوسرلا
 نم مزلي ال يضاقلا لاقو اذه !هيف ىسأتي امم لوقلا كلذ نأب حتفلا ةروس ةيآب داهشتسا :خإ كلمي نمف لق

 (نيلامكلا ريسفت) .هئازجأ عيمج ءانثتسا عومجملا ءانثتسا

 4م اني ودع هنأ نيل هَ اَهَنَعَو ودوم عال هبأل مافات ناك امو :"ةءارب" يف هركذ امك
 (هريغو كرادملا ريسفت) .انعحرو انلبقأ يأ :انبنأ كيلإو (نيلامكلا ريسفت) ١١(. 4 :ةبوتلا)



 ةنحتمملا ةروس ه6 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ىلع مهنأ اونظيف انيلع مهرهظت ال يأ أوُرَفَك َنيِذَّلَل ٌةئّبف اتلعجت ال ابر :اولاقو يأ

 ف ير ميلا زيرغلا تأ كلذ كر انَّل ٌرِفْغأَو انب مطوقع بهذت يأ «اونتفيف قحلا

 قل ةكسَخ ا وا حف ردقم مسق باوج (نزييع' ةمأ اي تكل ناك َدَقَل .كعنصو ككلم

 نظي وأ امهفاخي يأ َرِحآْلآ َمويْلآَو هَل اوُجَرَي راجلا ةداعإب "مك" نم لامتشا لدب نك

 9 ُديِمَحْلا هقلخ نع ُيَعْلا َوه هلآ َنِإَف رافكلا يلاوي نأب ّلَوَعَي نَمَو باقعلاو باوثلا

 ةعاط ةكم رافك نم ِممْبِم متيَداَع َنيِذَّلآ َنّيَبو رَدتَب َلَعَجح نأ ُهَللأ ىَسَع .هتعاط لهأل
 *ظ”5”ش 00000000 ءايلوأ مكل اوريصيف ناميإلل مهيدهي نأب ٌَدَوّم ىلاعت

4 ١ 

 اذهو "خلإ انلكوت كيلع انبر" :اولاقو "لإ مكنم ءآرب انإ" :اولاق يأ ؛قباسلا لوقلل لومعم وهف يأ :خلإ اولاقو

 لبق امي لصتم "ريصملا كيلإو انبنأ كيلإو انلكوت كيلع انبر" :هصنو :"يواضيبلا" يف امك نيلامتحا دحأ
 :هلوقو .رافكلا نيبو مهنيب قئالعلا عطق نم مهاصو امل اميسقت اولوقي نأب نينمؤملل هللا نم رمأ وه وأ «ءانثتسالا

 رامضإب نينموملا هللا نم ارمأ نوكي لب «ميهاربإ ةلاقم ةلمج نم نوكي ال نأ زوجيو يأ "لإ هللا نم رمأ وه
 :اولوق يأ «خلإ انلكوت كيلع انبر :اولوقو ءمهددغو مهددَع ةرثك مكنلوهي الو ةوادعلا مهل اورهظأ يأ "اولوق"

 ةنتف انلعجت ال انبر" :هلوقو ."هداز" .ةرخآلا يف عجرملا كيلإو ءانبونذ نم فارتعالاب انعجر كيلإو اندمتعا كيلع
 امك- هلبق ام الدب هدعب امو وه سيلو ةدودعملا لمجلاك «هقباسب لكل طابترا ال ددعتم ءاعد هنأ رهاظلا "خلإ

 (لمجلا ةيشاح) ."باهش" «ءاعدلا ىوس امهنيب ةسبالم الو ءاءزج الو الك ال نيينعملا داحتا مدعل -ليق

 مهيلع اورهظ امل الإو «قحلا ىلع مهنأ اونظيف انيلع مهطلست الو مهبلغت ال يأ ةيقوفلا حتفب :مهرهظت ال يأ

 (لمجلا ةيشاح) .اهأطخو قحلا نع اهليم اهباهذ نئععمو "انب اونتفيف" :هلوقل ريسفت :مهوقع بهذت يأ ءانب اونتفيف

 دق لامتشالا لدب نإف "نايبلا عماج" يف حرصو ؛رهاظلا وه امك هنم ضعب لدب يأ :"مك" نم لامتشا لدب

 يف هعنمي اعإف بطاحخملا ريمض نع لادبإلا عنم نمو ءراجلا ةداعإب :يضرلا هب حرص امك «ضعبلا لدب ىلع قلطي

 (نيلامكلا ريسفت) .اقلطم هيوبيس دنع كلذ زوجيو «لكلا لدب
 :هلوقو ؛هسفن ىلع هلابوف :هريدقت فوذحم طرشلا باوجو «ميهاربإب ءادتقالا نع ضرعي يأ :خ2إ لوتي نمو

 ةعاط لحأل مهومتيداع يأ "متيداع" :هلوقل ليلعت :ىلاعت هلل ةعاط (يواصلا ةيشاحإ .باوجلل ليلعت "هللا نإف"

 (لمجلا ةيشاح) .هللل



 ةنحتمملا ةروس همك نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 .مهب (2:مِحَر فلس ام مهتوُهَع ُهَلَآَو ةكم حتف دعب هلعف دقو «كلذ ىلع ٌةيِدَق ُهََّو

 نأ مُكريِد نِم ركوُجر حنت َمَلَو ٍنيِدلآ ىف رافكلا نم َمُكوُلِتَعُي مَ نيل نَع ء هلأ رجدَهَتَي ال
 اذهو لدعلا يأ .ءطسقلاب ل اوضفت ْاَوْطسَقَتَو نيذلا" نم لاتفا لدي و

 يذلا نع هللا مكلبي امن .نيلداعلا مج 2 َنيِطسَفمْلا بح هلل نإ مهداهجب رمألا لبق

 مُهَوّلَوَت نأ َمُكِجاَرَخِإ ْنلَع اونواع وو ْمُكرَيِد نِّم مُكوُجَرْخَأَو ٍنيدلآ ىف ْمُكوُلَسَف
 َنوُمِلظلآ ُمُه كلبتلوُأَف َحُهَوَتَي نَمَو ءايلوأ مهوذختت يأ ؛"نيذلا" نم لامتشا لدب

 دعب رافكلا نم ٍترِجَهُم نهتنسلأب ُتَرِيِؤُمْلا ُمُكَءآَج اَذِإ اَوُعَماَء َنيِذْلآ اجاني 2

 دري نينمؤملا ىلإ مهنم ءاج نم نأ ىلع ةيبيدحلا يف مهعم حلصلا

 اذه :ديز نبا لاق ؛مهولتاقي ملو نينمؤملا اوداعي مل نيذلا ةلص يف ىلاعت هللا نم ةصحر هذه :خلإ هللا مكاهني ال

 ثيح نيكرشملا اولتقاف" اهخسن :ةداتق لاق ءخسن مث لاتقلاب رمألا كرتو ةعداوملا دنع مالسإلا لوأ يف ناك

 نم «ةيالولاو ةوادعلا يف داصتقا ىلإ ةراشإ كلذ يفو ,ةمكحم اهإ :ليوأتلا لهأ رثكأ لاقو ."مهومتدحو

 يف هللا صخرف ءادحأ هيلع اونيعي الو هولتاقي ال نأ ىلع ٌدلي يبلا اوحلاص دق اوناك ةعازخ يف تلزن ."بيطنخلا"
 .جارخلاو لتقلا يف مه لحد ال نيذلا نايبصلاو ءاسنلا يف تلزن وأ ,مهرب

 رافكلا رئاس يف ةماع ىلوألا ةيآلا نأل ؛ةروسلا لوأ لزانلا مكحلا ضيصختل ةيآلا هذه تلزن :خلإ هللا مكاهني ال

 مهدوم زوحت اقم تضر يملا ير تي ناكل عضناك نون نأ اش نيف ةيق عم اراك راو انتظم

 ةداوم نيملسملل نآلا زوجيف «ةمكحم ةيآلا نوكت اذه ىلعو «ثراحلا ئبو ةعازخك مهل الماش يهنلا نكي ملو

 (يواصلا ةيشاح) .حلصلاو ةمذلا تحت نيذلا رافكلا

 ريسفت) .مهرب نع مكاهني ال يأ "مكولتاقي مل نيذلا" :هلوق نم يأ :"نيذلا" نم لامتشا لدب :مهوربت نأ

 هريسفت ىلوألاف لتاق ولو ءدحأ لك عم بحاو لدعلا لب .طقف ءالؤه صخي ال اذه :إ لدعلا يأ (نيلامكلا
 ةيشاح) .ماعلا ىلع صاخلا فطع نم ربلا ىلع طسقلا فطعف «مكلاومأ نم اطسق مهوطعت يأ «ءاطعإلاب

 نم" :هلوقو ءال وأ نهيولقب تانمؤم نكءاوس يأ «نيتداهشلاب نتقطن يأ ؛تانمومي قلعتم :نهتنسلأب (يواصلا
 وأ "مكءاج"ب قلعتم "مهعم حلصلا دعب" :هلوقو ."مكءاح"ب قلعتم وأ تانموملا نم لاح "رافكلا

 (لمجلا ةيشاح) .انمؤم ءاح يأ "مهنم ءاج نم نأ ىلع" :هلوقو "تارحاهع"ب



 ةنحتمملا ةروس ةهدءا/ نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ,رافكلا َنهجاوزأل ًاضغب ال «مالسإلا يف ةيغر الإ نجرخ ام َنفأ فلخلاب ٌنُوُمحَعمأَ

 إف نيم م أ هنأ نهفلحي مي ناك اذك «نيملسملا نم لاحرل اقشع الو

 ٌلِح نهال اقل ىلإ نهوّدرت َنهوُعِحَرَت اَلَقٍَئِيْؤُم فلحلاب ٌنهومتننظ َنهوُمُتَمِلَع
 نم نهيلع أوقفت هنأ آم نهجاوزأ رافكلا اوطعأ يأ مهوَتاََو نه نولي مه اَلَو َُش عدس ٠ ِِع رو قع 0 2 و ُُش 3

 0 خيو وا ع وورش مس نك. كل اني 1 ل تعش لا

 نهروهم نهّروجأ نهومتيتا اذإ هطرشب نهوجكيت نأ َمكيلع َحاتِج الَو روهملا

 ؛هطرشب اهل مكمالسإ عطقل مكتاجوز رِفاَوَكْلا مَصِعِ فيفختلاو ديدشتلاب أوُكسُمَت اَلَو

 كاسمإلا نم نيقابلل ورمع يبأل ديدشتب

 رافكلا نم تدارأ نم ناك هنأ ناحتمالا ببسو ؟ال وأ ةقيقح تاملسم نه له نهوفلح يأ خا نهونحتماف

 نبا جرحأ :نهفلحي (يواصلا ةيشاح) .ناحتمالاب رمأ كلذلف هللا لوسر ىلإ رحاهأس :تلاق اهحوز رارضإ

 اهفلح لي يبلا تءاج اذإ ةأرملا تناك :لاق ؟نهنحتمب تي يبلا ناك فيك لكس هنأ فض سابع نبا نع رذنملا

 هلل ابح الإ تحرخ ام هللابو جوز ضغب نع تحرح ام هللابو ءضرأ نع ضرأب ةبغر تحجرخ ام هنأب رمع
 هللا بح الإ كءاج ام ءكحوز نم ارارف الو انم لاجر قشع كئاح ام :اهل لاقي :ةمركع نعو «هلوسرو

 (نيلامكلا ريسفت) .هلوسرو
 يف فالخ ىلع ئبم وهو ءابودنم وأ ابجاو ناك نهحاوزأ ىلع رهملا در نأ يف اوفلتحخا :خلإ رافكلا اوطعأ يأ

 نهوعحرت الف" :هلوقب اخوسنم ءاسنلا در يف مكحلا راص مث ءاعيمج ءاسنلاو لاحرلا در ىلع عقو له حلصلا نأ

 الإ كنيد ىلع ناك نإو لحر انم كيتأي ال هنأ ىلع" ىوري هنأل ؛نهدر ىلع عقي مل حلصلا نأ وأ :"رافكلا ىلإ

 اوذخأت الو يأ :اوكسمت الو (نيلامكلا ريسفت) .ابودنم يناثلا ىلعو ءابحاو رهملا در نوكي لوألا ىلعف "هتددر

 مكنيب نكت ال يأ :"كرادملا" يفو (يدمحألا ريسفتلا) .مهحاكن تحت تارفاكلا اولخدت ال يأ .رفاوكلا دقعب

 ؛هئاسن نم اب ندتعي الف ةكمم ةرفاك ةأرما هل تناك نم :ىكذ سابع نبا لاق ؛ةيجوز ةقلع الو ةمصع نهنيبو

 .هنم اهتمصع عطق نيرادلا فالتخا نأل

 وأ" :هلوقو «لوخدلا دعب ناك اذإ اميف ةدعلا يف مالسإلا امهعمجي ال نأ وهو ءعطقلا طرش يأ :هطرشب
 نأ وهو "طرشب مكحاكن نهدادترا عطقل" :هلوقو «ةحوزلا تدترا مث ناملسم نيحوزلا نأ :هتروصو "تاقحاللا

 (لمجلا ةيشاح) .ةقرفلا زجنتف لوحدلا لبق ةدرلا امأ ءامب الوخدم تناك اذإ اميف ةدعلا يف مالسالل عحرت ال

 (نيلامكلا ريسفت) .اهل طرش ةدعلا يضمو ؛عطقلل ببس مالسإلاف «ةدعلا ءاضقنا وهو عطقلا طرشب يأ :هطرشب
 - اذكه «ءدقع ريغ نم هل عحرت ةدعلا ءافو لبق مالسإلل تعحر نإف ؛ةدعلا ءافو ىلإ ةدرلا ماود وهو يأ :هطرشب



 ةنحتمملا ةروس هم نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 م ا أوُلَعَسَو هطرشب مكحاكن نهدادترا عطقل تادترم نيكرشملاب تاقحاللا وأ
 ع ا

 2 وقفنأ آم اوُلعْسملَو رافكلا نم نحوزت نمم دادترالا ةروص ف روهملا نم نهيلع متقفن :

 0 هب كل ا هنوتؤي مهفنأ مدقت امك تارحاهملا ىلع

 نم ءيش وأ ّنهنم رثكأف ةدحاو يأ ةكجاورأ نم نم 2 ىف ”تتاف نإو "و رةيكح
 هولا ربورتاج

 َتَبَهَذ < يذلا أوُتاَعَف متمنغو متوزغف مت َةاَعَف تادترم رافكلا ىلإ باهذلاب ' نهروهم

 ذه اوُقكاَو رافكلا ةهج نم مهيلع هتاوفل اوُقَنأآَم ّلَِي ةمينغلا نم مهجور
 : ِء : ل ل را اا ولأ أول 2
 م6 ا اولا وأ اهوا اعف رافكلل ءاتيإلا نم هب اورمأ ام نونمؤملا لعف دقو 20 نونمؤم -هب متنا

 هل

 الإ هل عجرت الف :كلام بهذم امأو «ةدرلا درجمم. نيبتف اهريغ امأو ءاّي لوحدملا يف يعفاشلا مامإلا بهذم -

 ىلع ةدع الو «ةمصعلا عطقي نيرادلا فالتحاف اندنع امأو ءاهدعب وأ ةدعلا لبق تعجر ءاوس ءاقلطم دقعب

 (هريغو يواصلا ةيشاح) .ةيآلا رهاظ وه امك ةرجاهملا

 :رافكلل لاقي نيدهاعملا رافكلا ىلإ ادترم تاملسملا نم بهذ نم ناك :نورسفملا لاق :خإ متقفنأ ام اولأساو

 كلذ ناكو ءاهرهم رافكلا ىلإ اودر ةرحاهم ةملسم تارفاكلا نم دحأ ءاج اذإ :نيملسملل لاقيو ءاهرهم اوتاه

 نوذحأي ال ةرحاهم ةملسم مهنم انتءاج نمو ءرقت ال تدترا نمف ءرمألا كلذ خسن مث «نيلاحلا نيب الدعو افصن

 حور) .ةأرملا يه انهه جوزلاو «نهنم رثكأف مكجاوزأ نم ةدحاو يأ :ةدحاو يأ (يواصلا ةيشاح) .ارهم ا
 .فاضملا فذح ىلإ ةراشإ "نهروهم نم ءيش وأ" :هلوقو (نايبلا

 ءجاجزلا اهرسف اذك «متمنغ يح ةبوقعلا لاتقلا يف يأ «باقعلا نم "متبقاع" نأ ىلإ ريشي :متمنغو متوزغف

 ىلع لوؤي كلذ لكو «مكل ةبقاعلا تناكو مترفظ :ليقو «ةمينغلا يهو «ىبقع رافكلا نم متبصأف :هانعم :ليقو

 يأ :خإ مهيلع هتاوفل .نيرثكألا مالك هيلع لوألاو «رهملا ءادأ نم مكتبون يأ مكبقع تءاج :ليقو ءدحاو رمأ

 ةلزنمب وهف «سيمحتلا لبق اهنم ج رخيف «مهتهج نم ةيئاحلا ةمينغلاب مرغلا صتخا جاوزألا ىلع رافكلا هتوف املف

 (لمجلا ةيشاح) .رافكلا ىلع بحاو نيد

 :هلوقو ."اوقفنأ ام مهوتآو" :هلوقل عحار اذهف «:ةملسم مهنم تءاح نم رهم ءاتيإ يأ :رافكلل ءاتيإلا نم

 نيذلا اوتآف" :هلوقل عجار اذهف «ةمينغلا نم اهجوزل ةدترملا رهم ءاتيإ يأ نينمؤملل ءاتيإلا نمو يأ "نينمؤملاو"
 (لمجلا ةيشاح) .هيقشب خسن يأ "مكحلا اذه عفترا مث" :هلوقو ”"مهحاوزأ تبهذ



 ةنحتمملا ةروس هم نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 نأ لع َكتَعِياَبُي تَتِيْؤُمْلا َك اج اذإ ينل اًجيأتي .مكحلا اذه 00

 1 يل ا ا مرش ال

 رَتَهُبِب َنيِتَأَي اَلَو رقفلاو راعلا فوخ ءايحأ نهنفد يأ «تانبلا دأو نم ةيلهاجلا
 ةفصب ُهَفَصَو جوزلا ىلإ هنبسني طوقلم دلوب يأ ىرِهلْجَرْأَو َنِيِدَيَأ َنْيَب مهتيِرتفَي ب © ىسح

 ىف كَلَئيِصَعَي اَلَو اهيلجرو اهيدي نيب طقس هتعضو اذإ مألا نإف «يقيقحلا دلولا
 قشو ءرعشلا ّرجو «بايثلا قيزمتو «ةحاينلا كرتك هللا ةعاط قفاو ام دق

 نهنم ةدحاو حفاصي ملو «لوقلاب دن كلذ لعف َنُهَعياَبَف هولا شمخو «بيحلا
 "اذ تاوج

 :ليقو ,دهاحمو ءاطعو ةداتق نع يور اذك ءمهنم انلاؤس الو انم رهملا لاؤس مهل قبي ملف يأ :خلإ عفترا مث

 ؛نهريغ وأ ةكم وأ ةنيدملا لهأ نم يأ :تانمؤملا كءاج اذإ (نيلامكلا ريسفت) .اوقفنأ ام مهيلإ دريو «ةمكحم

 (يواصلا ةيشاح) .لاحرلا ةعيابم نم ٌدْلي هللا لوسر غرف امل ةكم حتتف يف تلزن ةيآلا نكلو

 اهيدي نيب"ب ىرتفملا ناتهبلاب نيك «ءكنم يدلو وه :اهجوزل لوقتف دولوملا طقتلت ةأرملا تناك يأ :طوقلم دلوب
 نيب هب هدلت يذلا اهجرفو «نيديلا نيب هيف هلمحت يذلا اهنطب نأل ؛ابذك اهحوزب هقصلت يذلا دلولا نع "اهيلجرو
 ؛انزلا نهلجرأو نهيديأ نيب ىرتفملا ناتهبلاب دارملا سيل هنأ ىلإ هب راشأ :طوقلم دلوب (كرادملا ريسفت) .نيلحرلا

 ."نايبلا حور" يف حرص امك «جوزلا ىلإ هبسنتف ةأرملا هطقتلت دلولا دارملا لب ءهركذ مدقتل

 لوسر هنأ ضرف ولو - قولخم ةعاط زوجي ال هنأ ىلع اهيبنت ؛فورعملاب الإ رمأي ال دلي هنأ عم هب ديق :فورعم يف
 - :"هجولا شمحو" :هلوقو ,"سوماقلا" يف امك هعطق يأ :رعشلا زجو (نيلامكلا ريسفت) .قلاخلا ةيصعم يف - هللا

 لثم ءشومحخ ىلع عمجو «ةرشبل ارهاظ تحرج :برض باب نم اشمح اهرفظب اههجو ةأرملا تشم - "راتحملا" يف
 .هنم اوضع عطقو «هبرضو ؛همطلو .هشدح ا دل :"سوماقلا" يفو «سولفو سلف
 تسم امو ؛لجو زع هللا رمأ امب الإ طق ءاسنلا ىلع تي هللا لوسر ذأ ام هللاو :اد# ةشئاع تلاق :حفاصي ملو
 «نهيلع طرتشي ناكو ؛بوث نهيديأو هيدي نيبو ءاسدلا عياب و هنأ يورو ءطق ةأرما فك هتك هللا لوسر فك
 نيبو نهعيابي ناك :اولاقف «ةعيابملا ةيفيك يف اوفلتخاو :"ريبكلا" فو :."دوعسلا يبأ" يف 0 ؛«"بيطنخلا" يف امك

 :رسكلاب رطقلاو ءيرطق بوث نهيديأو هيدي نيبو نهعياب التف هنأ يورو :"نايبلا حور" فو «بوث نهيديأو هدي
 .تايبنجألا يديأ ساسم نع ايقوت ؛رخآلا فرطلاب نذحأيو هنم فرطب ذحأيو «دربلا نم برض



 فصلا ةروس هزل 0 نماثلا ءرجلا
 ر# 0 0000
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 0 ؛اُب مهاقيإ عم ا م أوَسِيَي دق دوهيلا مه َرِهِيَلَع

 نم نيروبقملا يأ (2روُبقْلا بحصأ َنِم نونئاكلا ُراَفُكْلا َسَِي امك هقدصب مهملع عم

 هيلإ نوريصي امو اونمأ اوناك ول ةنجلا نم مهدعاقم مهيلع ضرعت ذإ «ةرخآلا ريخ

 نانا
 ةيآ ةرشع عبرأ «ةيندم وأ ةيكم فصلا ةروس
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 دص
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 ريق ريس

 ل م د2رولوقت

 لاقيو «ةغالبلا نم اذهو ءرافكلا ةالاوم نع يهنلا وهو هب اهحتتفا ام لثمي ةروسلا متحخ + :خإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 اسان نأ وهو «ةيآلا لوزن ببس ىلإ كلذب رسفملا راشأ :دوهيلا مه (يواصلا ةيشاح) .ردصلا ىلع زجعل ادر :هل

 دارملا :ليقو «تلزنف ءمهرامث نمو مهوطعيل ؛نيملسملا رابخأب دوهيلا نولصاوي اوناك نيملسملا ءارقف نم
 نأل ؛رافكلا سنج مهو :"نايبلا حور" فو :دوهيلا مه (يواصلا ةيشاح) .رافكلا عيمج "وهيلع بوضغملا"ب

 ."دوعسلا يبأ" يف هلثمو ؛دوهيلا :ليقو «ةيورخألا ةمحرلا نم محل ةمحر ال مهيلع بوضغم .مهلك

 .ىتوملا يأ اهلهأ هنم دارملاو ,"سوماقلا" يفامك ربقلا عضوم وه روبقلا نأ ىلإ ةراشإ :نيروبقملا يأ

 ديق اونمآ اوناك ول" :هلوقو «روبقلا يف مهو مهيلع اهضرع دارملاو ؛"اوسئي"ل فرظ "ذإ" :مهيلع ضرعت ذإ
 ىلع فوطعم "لإ هيلإ نوريصي ام" :هلوقو «توملا لبق اونمآ ول مهل تناك يلا يأ "مهدعاقم" :هلوق يف ةبسنلل

 (نيلامكلا ريسفت) .ف#ذ سابع نبا نع ساحنلا هجرخأ امك :ةيكم (لمجلا ةيشاح) ."مهدعاقم"
 املف ءانسفنأو انلاومأ هيف انلذبل ىلاعت هللا ىلإ لامعألا بحأ انملع ول :اولاق نيملسملا نأ يور :حلإ نيذلا اهيأ اي

 انيقل نثل :ةباحصلا تلاق ردب لهأ باونب ٌدلك هللا لوسر ىلاعت هللا ربخأ امل :ةياور ٍيفو «تلزنف اومتتك داهجلا لزن

 (هريغو دوعسلا يبأ ريسفت) .ةيآلا هذهب هللا مهريعف ءدحأ موي اورفف ءانعسو هيف نغرفنل الاتق



 فصلا ةروس ه١ نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 نأ هللا دنع زبي اَنَقَم مظع ربح 0 اذإ © َنوُلَعْفَت ال ام داهجلا بلط يف
 نولعفتال اما

 كوواتت كرننأا ةزكيو رصني بِ هللا نإ 29 حروُلَعفَت ال ام "ربك" لعاف أولوقت

 ضعب ىلإ هضعب قزلم (ي ٌصوُصَرُم نبت مُهنأَك نيفاص يأ :لاوطابف امك ف
 لعافلا مساك تلمعتسا ردصم

 خفتنم يأ ندأ هنإ :اولاق ىَبوُدؤَت َمِلِمَوَقي هِيَوَقِل ' 0 لاق ذإ رك ذأَو .تباث

 :كبلا هللا لوُسَر نأ تروملتت .قيقحتلل دقوا ةوبذكوةللذك يلو ةيضخلا

 َمُهَبوُلَ هلل َعاَرَأ هئاذيإب قحلا نع اولدع ْاَوْعاَر اّمَّلَف مرتحي لوسرلاو «لاح ةلمجلا

 (2)) نيق فلا مْوَقْلا ىِدَبي ال هَّللاَو لزألا يف هردق ام قفو ىلع ىدملا نع اهلامأ

 انيقل نثل :اولاق ردب لهأ حدمو داهحلا حدم دي هللا لوسر باحصأ عمس امل هنأ ةيآلا هذه لوزن ببس :داهجلا بلط يف

 تلزن :ليقو .رحزلاو فيوختلا جرخم جراح اذهو مهل احخيبوت ؛ةيآلا هذه تلزنف دحأ موي اورفف ءانعسو هيف نغرفنل الاتق
 هباحصأو دللي يبلا جرخ املف ءانلتاقو مكعم انحرخ متلتاقو متجرخ نإ :هباحصأو دو يبل نولوقي اوناك نيقفانملا يف

 (يواصلا ةيشاح) .هتقيقح ىلع مذلاو ءرهاظلا بسحب نينمؤم مهتيمستف ذئنيحو ءاوفلختو مهبقع ىلع اوصكن
 لاق «ءانبلا ماكحإ :صرلا :"رداصملا جات" يف امك .هماكحتساو ضعبلاب ءانبلا ضعب لاصتا :صرلا :صوصرم
 ةكم لهأ هيمسيف ؛هيلع نبللا عضوي مث «راغصلا راجحلاب صري مث رجحلا ىلع رجحلا عضوي :اميُ سابع نبا
 مهضعب ماحتلا يف مههيبشت دارملا يعي ءصاصرب يب امنأك مكحم يأ صوصرم ناينب :بغارلا لاقو «صوصرملا

 .ءارفلا لوق وهو «نقتأو مكحأف صر دق ةينبم ناطيح برحلا يف مهفافطصا يف مهفأك صوصرملا ناينبلاب ضعبب

 لاصتا صرلا نإف :ضعب ىلإ هضعب قزلم .ضعب ىلإ اهضعب ءايشألا مامضنا :صر :"حارصلا" فو (نايبلا حور)
 (نيلامكلا ريسفت) .هماكحتسال ؛ضعبب هضعب ءانبلا

 هلوق دنع كلذ مدقتو «كلذب هوبيعف هوري ملف ؛هرغص نم ةروعلل هرتس كلذب هل مهتمه ببسو :ردآ هنإ اولاق
 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا ىسوم اوذآ نيذلاك اونوكت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي :ىلاعت

 :باوجلا لصاحو ؟مالسإلل مهقفو نأب رافكلا نم اريثك ىده هللا نإ :لاقي امع باوج اذه :هملع يف نيرفاكلا

 نم دب الو هيدهي ال لزألا يف هرفك هللا ملع نم امأو ءارفاك ابوتكم لزألا يف نكي مل هللا هادهو ملسأ نم نأ

 (يواصلا ةيشاح) .املسم هرمع لوط شاع ولو ءرفكلا ىلع هتوم



 فصلا ةروس ها نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 تع
 أوأ

 0 7 مي اس اس رع و رس ةَدَصُم ل يار 1 5 5

 4 هيد دا " ءاج ِمهَءآَج اَنيَف :ىلاعت هلل لاق كح أ دةمسأ ىِدَعَب ْنِم

 اهب

 نا ني 00 :23 نيِبُم هب يئاحلا يأ "رحاس" :ةءارق يفوٌَحِس هب ءيجملا يأ اًَدَه أوُلاَق تامالعلاو

 دلولاو كيرشلا ةبسنب بذَكْلآ ِهَّللا ىَلَع ىّرتفآ نَمِم « املظ دش كلغ دحأ ال َنَمَو .نّيب

 2 َنيِيلَّطلأ م َموقْلا ىدَم ل وللاَو يلقب ا لإ نب رع رحسلاب هتايآ فصوو «هيلإ

 'ةيفعا

 52207 هّللاَروُد ةديرم ماللاو ,ةردقم "نأ"نب بوصنم اوُعِفَطُيِل َنوُديِرُي .نيرفاكلا
 اوئفطي نأ نوديري يأ

 اذكو «رابتعالا اذمب لاحلا يف لماعلا وهو لسرمب هليوأتل ؛"هللا لوسر" يف نكتسملا ريمضلا نم لاح :خلإ اقدصم
 «نويبنلا هب مكح يذلا بتكلا رهشأ ركذو «هئايبنأو هللا بتكب قيدصتلا يد :ىعملاو (انخيش) ."ارشبمو" :هلوق
 (لمجلا ةيشاح) .نيلسرملا متاحخ وه يذلا لسرملا رهشأو
 نآلا ركذنلو :"ريبكلا" فو (نايبلا حور) .ةنس نوثالثو ةئام تس ةرجهملا نيبو هدلوم نيب ناكو :يدعب نم نأ

 رشع عبارلا حاحصإلا يف :اهوأ «عضاوم ةدع يف ليمنإلا يف هك دمحم انديس مدق. الَتلَع ىسيع هب ءاج ام ضعب

 ,دبألا ىلإ مكعم نوكي ىح طيلقرافلا مكيطعيو مكحني ىح يبأ ىلإ مكل بلطأ انأو :اذكه انحوي ليحنإ نم
 اذه رشع سماخلا حاحصإلا يف ركذو «يبرعلا ىلإ لوقنملا ليحبإلا ظفل اذه «نيقيلا قحلا حور وه :طيلقرافلاو
 تلق ام مكركذي وهو «ءايشألا عيمج مكحنعو مكملعيو .يمساب يبأ هلسري سدقلا حور طيلقرافلا امأو ءظفللا

 ركذ ام :اهيناثو .نونمؤت كلذ ناك اذإ يح ءنوكي نأ لبق اذهب مكتربحأ دق نإو «ليلقب كلذ دعب ركذ مث ءمكل

 قلطنأ مل نإف ؛مكل ريخ مكنع يقالطنا :انيقي امح نآلا مكل لوقأ نكلو :اذكه رشع سداسلا حاحصإلا يف

 مهفقويو مهنو مهنيديو ملاعلا لهأ ديفي وه اذإف ,مكيلإ هتلسرأ تقلطنا نإو «طيلقرافلا مكتأي مل يبأ ىلإ مكنع
 ال نكلو ؛مكل هلوقأ نأ ديرأ اريثك امالك يل نإف :اذكه ليلقب كلذ دعب ركذ :اهئلاثو .نيدلاو ربلاو ةئيطخلا ىلع

 سيل هنأل ؛قحلا عيمجب مكديؤيو مكمهلي مكيلإ قحلا حور ءاج اذإ نكلو .هل ظافتحالاو هلوبق ىلع نوردقت
 .ليحنإلا يف ام اذه ؛هسفن ءاقلت نم ةعدب ملكتي

 ةدارإلا ئيعم نم هيف امل :ةديزم ماللاو .يرشخمزلا هلاق امك ءاوئفطي نأ نوديري :هلصأف :ةردقم "نأ"'ب بوصنم

 ليلخلا نع ءاوئفطيل ؛ءارتفإلا توديري يأ «ليلعتلل ماللا :ليقو «ةفاضإل اديكأت "كل ابأ ال" يف ديز امك اهل اديكأت

 (نيلامكلا ريسفت) .ءافطإلا مهتدارإ يأ «هربح "اوئفطيل"و ءردصملا ةوق يف "نوديري" :هيوبيسو



 فصلا ةروس هزم نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 يفو -هروث رهظم مم ُهّسآَو ةناهكو رعشو رحس هنإ مهلاوقأب ٌمِهِهَوْفَأب هنيهاربو هعرش

 نيدو دو دأب ءهلوُسَو لس دل وه تلد 2) نورفكلا هرك َوَلَو ةفاضإلاب ةءارق

 (2) َنوُكِرْشُمْلآ هركْوَلَو ةفلاحملا نايدألا عيمج هلك نيّدلآ ىَلَع هيلعي ؛ ءهرهظَيِل قحلا

 0 مو ديدشتلاو فيفختلاب ركيجتت َةَرَت َْلَع :ملدأ هله يدل

 ءِلوُسَرو هلي ناهإلا ىلع نومودت َنوُئِيَوُ :لاقف ءمعن :اولاق مهفاكف لوم
 ها را ل 0 ا ل

 ه6 هو 6و هام امام .عاما. هاعاقاو وهفاو و فاق اه هافاق هاف اف ةافأو مكسفناو مكلاوماب هللا ليِبَس ىف نودهتجتو

 :هلوق اذكو «ةيروت هيف "مههاوفأب" :هلوقو «حيشرت ءافطإلاو «ةيحيرصت ةراعتسا هللا رونف يأ :خإ هعرش
 مهداهتجا يف مههلاحل اليثمت ةيليثمت ةراعتسا "فاشكلا" يف هلعجو ءهل حيشرت ال ديرحت "متم" :هلوق نككل ؛"هرون"

 :'يبطرقلا" ةرابعو (باهشلا) .مهب ةيرخسو امكمت ؛اهئفطيل هيفب سمشلا خفني نم لاحب قحلا لاطبإ يف

 نم اهارحب يرجي اميف نالمعتسيو رانلا ف نالمعتسي دامحإلا وه :ءافطإلا ,مههاوفأب هللا رون اوئفطيل نوديري
 تأفطأ :لاقيف «ليلقلا يف لمعتسي ءافطإلا نأ وهو :هجو نم دامحاإلاو ءافطإلا قرتفيو ءروهظلاو ءايضلا

 هبيذكتو هلاطبإ نوديري نآرقلا هنأ :اهدحأ «ليواقأ انه "هللا رون" يفو .جارسلا تدمحأ :لاقي الو جارسلا

 هنأ :ثلاثلا .يدسلا هلاق «مالكلاب هعفد نوديري مالسإلا هنأ :يىناثلا .ديز نباو امه سابع نبا هلاق «لوقلاب

 مهراكنإب اهلاطبإ نوديري «هلئالدو هللا ججح هنأ :عبارلا .كاحضلا هلاق ءفيحارألاب هكاله نوديري ٌدك دمحم
 اليحتسم هدحوف «هيفب سمشلا رون ءافطإ دارأ نمب بورضم لثم هنأ :سماخلا .رجح نبا هلاق ءمهبيذكتو

 (لمجلا ةيشاح) .ىسيع نبا هاكح «قحلا لاطبإ دارأ نم كلذك ءاعنتمم

 .كلص يلعو ةزمحو صفحو يكم ةءارق يهو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةفاضإ الب «هرون متم :ئرقو :ةفاضإلاب ةءارق يفو
 ىلإ بحأ لامعألا يأ ملعن ول : ع هللا لوسرل ةباحصلا لوق ةيالا هذه لوزن ببس ا مكلدأ له (كرادملا ريسفت)

 تبهرتو ةلوخ تقلطف يل تنذأ ول :ّقَك هللا لوسرل لاق هنأ كلذو ءنوعظم نب نامثع يف تلزن :ليقو «هب انلمعل هلا
 «مالسإلا يف ةينابهر الو «.حاكنلا ينس نم نإ ع5 هللا لوسر لاقف ءادبأ ليللا مانأ الو محللا تمرحو تيصتخاو
 هلوقل ؛ةراحت داهجلا ةيمستو «تلزنف ءاهيف رجتأف هللا ىلإ بحأ تاراجتلا ي أ ملعأ نأ هللا يبن اي تددو :نامثع لاقف

 حتفب رماع أرق :مكيجنت (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا ١١ ١( :ةبوتلا) 4َجُهلاَوْمَأَو هنمملا ةييهرملا و رتشا هلا نإ :ىلاعت

 نأ ةلزنمب وه يذلا يأ :معن اولاق (بيطخلا ريسفت) .ميحلا فيفختو نونلا نوكسب نوقابلاو ميحلا ديدشتو نونلا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) ؟عنصن اذام وأ لمعن فيك وأ «"لمجلا" نم «ةراجتلا كلت امو :اولوقي



 فصلا ةروس ه4 نورشعلاو نماثلا ءرجلا

 هوم

 يأ رّدقم طرش باوج َرِوْغَي .هولعفاف مكل ريخ هنأ (2) َنوُمَمْعَن تدك نإ رمل رْيَح ْرلَد

 ف ةَبيَط َنكدسَمَو رَأل اهتحَخ نم ىرَجت سنَج َرُكلِحَدُيَو كبوت ركل رفغي هولعفت نإ
 هَ َنْي رص اتوب ئَرخأ ةمعن مكتؤي َو (2) ُمِظعْلآ ُروفْلا َكِلَو ةماقإ ٠ ٍنَدَع ِتنَج

 هلا َراَصنأ أَوُنوُك أوُمَماَء َنيِذَل ايأتَي .حتفلاو رصنلاب () َنيِِمْؤُمْلآِرْشَمَو /ُبيِرَق ْحَتفَو

 نبأ ىميع َلاَق هيلع لادلا ,كلذك نويراوحلا ناك امك ةفاضإلاب ةءارق يفو «هنيدل

 اهجوتم يعم نونوكي نيذلا راصنألا نم يأ هَ أ ىلِإ ىراَصنأ ْنَم َنحيِراَوَحْلِل َمَيرَم

 لّوأ مهو «ىسيع ءايفصأ نويراوحلاو *”يا نان دك نوُيراوخَأ لاف ؟هللا ةرصن ىلإ

 اوناك :ليقو «صلاخلا ضايبلا وهو روحلا نم ًالجر رشع ٍنْنا اوناكو هب نمآ نم

 000 افوضيبي يأ بايثلا نوروحي نيراصق

 ر#

5 5 

 (نيلامكلا ريسفت) .ملعلا لهأ نم متنك يأ ؛مزاللا ةلزنم لزني دقو ءردقم "نوملعت" لوعفم نأ ىلإ ريشي :ريخ هنأ
 (نيلامكلا ريسفت) ."اونمآ" يعم يف هنإف ؛"نونموت" :هلوقب هيلع لولدملا رمألا باوح :ليقو :طرش باوج
 : ردقملا اذهو ءردقم لعفل لوعفم "ىرخأو" نأ ىلإ لماعلا اذه ريدقتب حراشلا راشأ :ىرخأ ةمعن مكتؤيو

 رابخإلا دعب ايندلا ةمعن نع رابحخإ وهف ءايندلا يف مكتؤي دارملاو ,ءثلاث باوح وهو هلبق نيباوحلا ىلع فوطعم

 عم يهو «ةيردصم "اماف ؟هللا ىلإ يراصنأ نم :مه لاق نيح :ناك امك (لمجلا ةيشاح) .ةرخآلا ةمعن نع

 (نيلامكلا ريسفت) .ىسيع لاق امك مهل لق :هريدقت :ليقو ء«فرظ اهتلص
 نأ يضتقت ةيآلا نأ :هلصاح لاؤس باوح ىلإ اذهبي راشأ "هيلع لادلا" :هلوقو «هللا راصنأ يأ :كلذك نويراوحلا
 نوك وه هب هبشملا لب «ميقتسي ال اذهو ءركذ ام هباحصأل ىسيع لوق هب هبشملاو هللا راصنأ نينمؤملا نوك هبشملا

 اراصنأ مهفوك هيبشت هرهاظ :باوجلا لصاحو "هللا راصنأ نحن" :مهلوقب مهاوج نم ذوخأملا هللا راصنأ نييراوحلا

 راضنأ ثويراوحلا ناك امك هللا راضنأ اوتوك نأ :ئعملا ىلغ لوم هنكلو "هللا ىلإ يراضنأ نم" :ىئسيع لوقب
 نيكراشتملا دحأ ةفاضإ "يراصنأ" يف ةفاضإلا نأ نيعي :نيذلا راصنألا نم .هريغو "كرادملا" يف حرص امك هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .امهنيب ةبسانمل ؛رخآ ىلإ رمأ يف
 (يواصلا ةيشاح) .مهتاوذب مئاق لوألا ىلعو «بايثلاب مئاق روحلا اذه ىلعف :اوناك ليقو



 ةعمجلا ةروس هزه نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 سد < 50 سا ماس ثلا
 ىلإ عفر هللا دبع هنإ :اولاقو «ميرم با :ىسيغ ليدوشإ + 0

 َّ انَدّيَأَف ناتفئاطلا تلتتقاف «هيلإ هعفر هللا نبا هنإ :مهوقل ٌةَفيآَط تركو امتنا

 اغ (2) َنيِرِهَّظ أوُحَبَّصَأَ ةرفاكلا ةفئاطلا َمِهْوُدَع ع نيتفئاطلا نم ًاوُئَماَء دل

 ةيأ 0 ال 5 اميإ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 بيلغت "ام" ركذ ف ِضَرَألآ ىف امَو ِتَومّسلآ ىف ام ةدئاز ماللاف «ههزني ِهَّنِ ٌحَبَسُي

 َوُه .هعنصو هكلم يف و ريكا زيرعْلا هب قيلي ال امع هزنملا ٍسوُدَمْلَا كِل رثكألل
 5 اباتك أرقي الو بتكي ال نم :يمألاو «برعلا َنَيِمَأْلا ىف َتَعَب ىِذل

 ىلإ ةفئاط تنمآف :نيتقرف هيف سانلا قرتفا ءامسلا ىلإ ىسيع عفر املف :هريدقت فوذحمم طبترم :ةفئاط تنمآف

 هقرفو «عفتراف هللا ناك :تلاق ةقرف ءقرف ثالث هموق قرفت ىسيع عفر امل :ام# سابع نبا نع يورو ءاهرخآ
 ةفئاط ةقرف لك عبتاو ءنونمؤملا مهو ءهعفرو هلوسرو هللا دبع ناك :تلاق هقرفو «هيلإ هعفرف هللا نبا ناك :تلاق

 «نيرفاكلا ىلع ةنمؤملا ةقرفلا ترهظف دلك ادمحم هللا ثعب ح ناترفاكلا ناتقرفلا ترهظو اولتتقاف «سانلا نم
 (يواصلا ةيشاح) .ةيألا ١( ؛ :فصلا) هاونمآ مآ َنيِذَلا نديم :ىلاعت هلوق كلذف

 هلوق كلذو «ةرفاكلا ىلع ةنمؤملا ةقرفلا ترهظف دك ادمحم هللا ثعب ح ةرفكلا ترهظو يأ :ناتفئاطلا تلتتقاف
 هلع دمحم قيدصتب ةرهاظ 853غ ىسيعب نمآ نم ةجح تحبصأو :لاق ميهاربإ نع ةريغملا ىورو لإ انديأف :ىلاعت

 نم هيف اوناك ام دعب اوراص يأ :نيرهاظ اوحبصأف (لمحلا ةيشاح) .هلوسرو هدبعو هللا ةملك اكِتِلَع ىسيع نأ
 (لمجلا ةيشاح) .هنم نوفختسي الو ادحأ نوفاخي ال ,مهلاعفأو مهلاوقأ يف نيرهاق نيبلاغ يأ "نيرهاظ" :هلوق لذلا

 نودصقي ال «ىلاعت ههجو لحأل ؛ضرألا يف امو تاوامسلا يف ام حبسي :ىعملاو ؛ليلعتلل وأ يأ :ةدئاز ماللاف

 (يواصلا ةيشاح) .كلذك اونوكي نأ نيفلكملل يغبني هنأ ىلإ ةراشإ هيفف ءضارغألا نم اضرغ

 .كولملاك صقن هيلع أرطي هنأ مهوتي امل اعفد هبقع سودقلا ركذو .ثداوحلا تافص نم يأ :هب قيلي ال امع

 لوسر مكءاج دقل" :هلوق دح ىلع وهف "وهنم نيرخآو" :هلوق كلذكو «هيلإ يأ :نييمألا يف (يواصلا ةيشاح)

 فيضأ ثيح برعلا فيرشت قلخلا ةفاك ىلإ لوسر هنأ عم انه نييمألا ىلع هراصتقا يف ةمكحلاو ."مكسفنأ نم

 (يواصلا ةيشاح) .مهيلإ



 ةعمجلا ةروس هوأآ5ك نورشعلاو نماثلا ءرجلا

 0000 هما دلل
 كرشلا نم مهرهطي َمِيْكَرُيَو نآرقلا هبي مهلَع أولتي ص دمحم وه ع الو

 اهمساو ةليقثلا نم نك ا نم هيف 0 0 دك مهمل و

 ةقباسلا يف يوب ١1 7 تدني مو ا 8-5 يأ ,"نييَمألا"
 ا ا لا ا مهيلع راصتقالاو «نوعباتلا مهو .لضفلاو

 مهوت نم دعبأ ةفصلا هذي هنوكو «يمألا يبلا :ءايبنألا بتك يف هتعن نأل ؛ايمأ ناك امنإو «مهلثم ايمأ يأ :مهنم الوسر

 برقأ كلذو «مهيف ثعب نيذلا هتمأ لاح ةلكاشم هلاح نوكتو حجر طرا سفر يندب علا ةناعتسالا

 :امهدحأ ,ناهجو هيف "مهنم نيرحآو" :هلوق :"نيمسلا" ةرابع :خلإ "نييمألا" ىلع فطع (لمجلا ةيشاح) .هقدص ىلإ

 هنأ :يناثلاو «”"نيرخآ"ل ةفص "مهي اوقحلي مل 0 «نييمألا ىلع افطع رورحجب هنأ

 505 دمحم ةعيرش ملعي نم لكو «ممب اوقحلي مل نيرخآ ملعيو يأ "مهملعي" يف بوصنملا ريمضلا ىلع افطع بوصنم
 (لمجلا ةيشاح) .ميسحلا لضفلاو ميظعلا ريخلا كلذ لصأ هنأل ؛ةوقلاب هملعي هللا لوسرف نامزلا رخآ ىلإ

 05 هنمز يف ادوجوم برعلا نم ناك نم نييمألاب دارملاف «هيلع فوطعملا نييمألل ريسفت :مهنم نيدوجوملا يأ
 ."نيرخآ"ل ريسفت "نيتآلاو" :هلوقو «نييمألا قلطم نم هنمز يف نيدوجوملا نوك لاح يأ لاح "مهنم" :هلوقو
 ال ةباحصلا نأل :امئاد رمتسم يفنلا اذهو ,فرشلاو مالسإلا ىلإ قبسلا ف يأ :ممي اوقحلي امل ."لمحلا" نم

 هنوك نم معأ "مل" يفنم نأل ؛كلذو .مل"ب رسف اذلو ,مهدعب نمم دحأ مهلضف يف مهيواسي الو مهقحلي
 (يواصلا ةيشاح) .ادارم سيلو ءلوصحلا عقوتم اهيفنمف "امل" فالخب ءال وأ لوصحلا عقوتم
 وهو ؛هلصأ ىلع "الاف كلذ ىلعو «مهدعب نونوكي مهنكلو ,مهوكردي مل ىعملا :ليقو :لضفلاو ةقباسلا يف
 (نيلامكلا ريسفت) .درحما يفنلل هنأ رهاظلاف فنصملا ركذ ام ىلع امأو .هلوصح عقوتملا رمألا يفن

 هيلي ام ريخ نرق لك نأل ؛مهدعب نم ىلع مهلضف نيعباتلا ىلع مهلضف نم مزلي هنأل :خإ مهيلع راصتقالاو
 (نيلامكلا ريسفت) .مهولي نيذلا مث مفولي نيذلا مث نرق نورقلا ريح :ثيدحلا يف امك

 نم اذهو ,خلإ فاك لتاقمو ةمركع هيلع ىرج يذلا نيرخآلا ريسفت يف نيعباتلا ىلع يأ :مهيلع راصتقالاو
 ريشأ اذإ هنأ راذتعالا لوصحمو «ةمايقلا موي ىلإ نيملسملا قلطمم مهل هريغ ريسفت نع لودعلا نع راذتعا حراشلا

 نأ تبث ام ةطساوب «ةمايقلا موي ىلإ سانلا رئاس ىلع مهليضفت هنم مزل نيعباتلا ىلع ةباحصلا ليضفت ىلإ ةيالاب

 - دعب نم ىلع مهلضف تبث مهنم نودأ نيعباتلا دعب نمو نيعباتلا ىلع مهلضف تبث اذإف «هيلي نمم ريخ نرق لك



 ةعمجلا ةروس هاا نورشعلاو نماثلا ءرجلا

 لإ ثعب نم مهادع نم ىلع دقت يبلا مهيف ثوعبملا ةباحصلا لضف نايب يف فاك

 هيلي نمم ري نرق لك نأل ؛ةمايقلا موي ىلإ ّنحلاو سنإلا عيمج نم هب اونمآو

 هعم ركذ نمو يبا ٌءَسَيِنَم ِهيِؤُي هلأ ُلْضَف َكِلَذ .هعنصو هكلم يف تر ْمكَلَ ريِزَعْل
 اهوُمحََل مث اهب لمعلا اوفلك رمل اوي نَا لتم ج١ معلا لل وألَو
 يف ًابتك يأ ًزاقشأ لام لمح ب اوموي ملف ل هن نم اهي اب اولمعي م

 دمحم يبنلل ةقّدصملا هلأ ٍتّياَتب أوُبَّذُك َنيِذّلا ِمَوَقْلآ لَكُم َسّنب اهب هعافتنا مدع
 في

 ب 55 سهم رس رص

 ع ةييالحلا موقلا قد 1. ُهَّللَو لثملا اذه :هريدعت «.فوذحم مذلاب صوصخنملاو

 رمل نس نوُد نِم هلل ُءاَيِلَو متمعر لإ 55 .<ىيذلا اه لق .نيرف اندمتف جسانلا الذ كنا شمع نأ او اه تي زيننلا امنانن كا: نورفاكلا

 نإ يأ «يناثلا يف ديق لوألا نأ ىلع ناطرشلا هينمتب قلعت () َنيِقدَص م مك نإ تأ
 "اونمت" :ةحسن يفو

 ةيلضفأ نايب يف قايسلا سيل هنأ هيلع دري نكل ءرهظي اميف حراشلا دارم وه اذه «ىلوألا قيرطلاب نيعباتلا -

 نوك نايب يف فاك مهيلع راصتقالاو :لاق ولف دك يبلا مهيلإ ثعب نم نايب يف لب -ىفخي ال امك- ةباحصلا
 ةيشاح) .رهظأ ناكل «ىلوأ هريغف لضفألاو فرشألل ثعب اذإ هنأل ؛ةمايقلا موي ىلإ ع ياي

 ولو هل موهفم ال ركذلاب صيصختلاف «َتلَع هتوعد مومع يفاني ال نييمألا يف ثعبلاو :"نايبلا حور" فو (لمجلا
 ثعبلا نيب قرف هنأ ىلع ابس) «ساّنلِل ةفاك ال َكاَنلَس نأ اًمَوط مارال رح ل اييحم يح

 نييمألا ىلإ ثعبلاو نييمألا يف

 ةيشاح) .ةلافكلا يهو ةلامحلا نم وه لب ءرهظلا ىلع لمحلا نم وه سيلف ءامب مايقلا يأ :امب لمعلا اوفلك
 لثملا نعم هيف لماعلاو لاح ةلمجلا :خإ لمحي .تاناويحلا هلبأ هنأل ؛ركذلاب صخ :رامحلا لثمك (يواصلا

 ةلم يهو ةيدوهيلاب اوكسمت يأ :اوداه يذلا اهيأ اي (نيلامكلا ريسفت) .سنجلل رامحلا يف فيرعتلا نأل ؛هتفصو

 ناك نم الإ ةنجلا يف لدي ال هنأ اوعداو ؛هؤابحأو هللا ءانبأ مهنأ اومعز دوهيلا نأ اهوزن ببسو تاع ىسوم
 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا كلتب مهذك رهظي نأ دك يبلا رمأف ءادوه

 لطابلاو قحلا لوقلا - ثلثم - :معزلا :"سوماقلا" يفو (نايبلا حور) .ليلد الب لوقلا وه :معزلا :متمعز نإ
 .هيف كشي اميف لاقي ام رثكأو ,بذكلاو



 ةعمجلا ةروس ه1 نورشعلاو نماثلا ءزجلا
 عم مسالا < 0

 ريفا يقال ءهنونمتي لَو .هونمتف توملا. 0 ةرخآلا رثؤي يلولاو

 امباب هنإف ةرخآلا ؤدبم

 2 نيللي مِلَع لَو ذكل انين يببلاب مهرفك نم

 م 0 5 27 0 نإ همم تو : د ىذا

 ركذ 9 اوضماف ْاَوَعَسآَف ِةَعُمِجْلا ِمْوَي "يف" ىنعمب نِم ةوَلّصلل حدوث

 .هدقع اوكرتا يأ ملأ ارد

 ةرارق يه ىلا رادلا هذه نم اهيلإ صلختي نأ بحأ ةنحلا لهأ نم هنأ نقيأ نم نإف :ةرخآلا رثؤي يلولاو

 ثيح «"نل"ب :"ةرقبلا" يفو "الكب انه ربع :خلإ ادبأ هنونمتي الو .ابلاغ توملاب الإ هيلإ لصي الو «رادكألا

 ريغو "ةرقبلا" يف امك ادكؤم لاح لك ىلع ئمتلا مهنع ىفن هنأ ىلإ ةراشإ (94 :ةرقبلا) كدب ُهْوْنمَتي نلو#» :لاق

 (يواصلا ةيشاح) .انه امك دكؤم

 لك هللا لوسر دهع يف نكي مل هنأل ؛ربنملا ىلع بيطخلا دوعق دنع ناذألا ءادنلا اذهي دارملا 2! ةالصلل يدون اذإ
 وبأ ناك مث «ةالصلا ماقأ لزن اذإف ءدجسملا باب ىلع نذأ ربنملا ىلع سلج اذإ ,دحاو نذؤم هل ناكف ءهاوس ءادن

 رمأف ءرخآ اناذأ داز لزانملا تدعابتو «سانلا رثكأو ءنامثع ناك ىح كلذ ىلع ةفوكلاب يلعو رمعو ركب

 هفلاخي ملو ءايناث نذوملا نذأ ربنملا ىلع سلج اذإ ىح اولبقأ اوعمس اذإف ءءاروزلا ىمست يلا هراد ىلع الوأ نيذأتلاب

 ءاندنع لوألا ناذألا وه ربتعملاف ءيدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ينسب مكيلع 2 هلوقل ؟تقولا كلذ يف دحأ

 (نيلامكلا ريسفت) .يعفاشلا دنع يناثلا ناذألاو ءيرهزلا نع ةبيش يبأ نبا هاور

 نم دارملا نأ يعي :اوضماف (نيلامكلا ريسفت) ."اذإ"ل ريسفتو نايب ليقو «ءاقبلا وبأ هلاق :خلإ "يف" ىنعمب "نم"

 اذإ :نيحيحصلا ثيدح يف هنع يهنلا حص دق هنأل ؛ةعرسب يشملا هنم دارملا سيلو ؛لامعإلاو يضملا وه يعسلا

 هللا ركذ ىلإ اوضماف :ناءرقي اناك امهنأ فك بعك نب يبأو دوعسم نبا نعو «نوعست اهوتأت الف ةالصلا تميقأ
 | نع :ةالصلا يأ (نيلامكلا ريسفت) .مادقألا ىلع يعسلا سيلو «لمعلا يعسلا امنإ :لاق هنأ دهاحجم نعو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةبطخلا يعي :بيسملا

 ؛روهمجلا دنعو اندنع عيبلا حصي كلذ عم هنكلو «ذئنيح هوحنو عيبلا مرحي :اف سابع نبا لاق :هدقع اوكرتا يأ

 ةبهلاو حاكنلا ادع ام خسفي :ةيكلاملا لاقو «هنع جراح لب «مزال الو دقعلا يف لحاد نعمل سيل يهنلا نأل

 - «ضبقلا موي اهتميق مزلي الإو «ةمئاق تناك نإ ةعلسلا درت خسف ثيحو «ةقدصلاو



 ةعمجلا ةروس 114 كح نماثلا ءزجلا

 تريح ارك ةل اواو لأ لضق نب 37 0 يأ أوْغَتَباَو ةحابإ رمأ ضررا

 برضو ريع تمدقف :ةعمجبا موي بطخي 2 يبنلا ناك ,نوزوفت 2 َنوُحلْفُت ولعل

 الجر رشع ينثا ريغ دجسملا نم سانلا الل جرخف «ةداعلا ىلع لبطلا اهمودقل

 2'»ظش 000006 ؛ةراجتلا يأ اَيَلِإ أَوُصقنأ اًوُه ْوَأ َةَرت أوَأَر اَذِإَو .تلزنف

 هنع هاور «ةباتكلاو هلهأ لحرلا نايتإو داقرلاو وهللاو تاعانصلاو عيبلا مرح ىلوألاب يدون اذإ :ءاطع نعو -
 نأل ؛امهنيب نم ركذلاب عيبلا صح امنإو هللا ركذ نع لهذي ام كرتب رمألا دارأ :"كرادملا" يفو «قازرلا دبع

 (نيلامكلا ريسفت) .لاوزلا دنع ءارشلاو عيبلا هيف رثاكتي ةعمجلا

 نبا جرحأو «قزرلاب "هللا لضف" هريغ رسفو «ةلص رورحملاو راحلاو اردقم لوعفملا فنصملا لعج :قزرلا اوبلطا
 ةدايعو ةزانح روضح نكلؤ ايند بلطل سيل :لاق "هللا لضف نم اوغتباو" :ىلاعت هلوق يف اعوفرم سنأ نع ريرح
 ةيشاح) ."خلإ ةراحت اوأر اذإو" :ىلاعت هلوق لوزن ببس نايب يف عورش :يبنلا ناك (نيلامكلا ريسفت) .ضيرم
 (نيلامكلا ريسفت) .ارحات ناكو ءماشلا نم يبلكلا ةيحد امب ءاحو «ماعطلا لمحي لبإ :نيعلا رسكب :ريع (يواصلا

 ارباج نأ "ملسم" يفو ءدوعسم نبا لدب رامع :ةياور فو ءدوعسم نباو لالبو ةرشبملا ةرشعلا :الجر رشع ينثا ريغ
 مهلك اوجرخ ول دو يبلا لاقف «ةوسن عبسو الحر رشع ييثا :ام# سابع نبا نع هيودرم نبالو ,مهنم ناك
 دواد وبأ ىور «ديعلا يف امك ةبطخلا لبق ةعمجلا ةالص تناك نيح كلذ ناكو «لزنف ءاران مهيلع دجسملا مرطضأل

 25 يبلاو ةعمجلا موي ناك يح نيديعلا لثم ةبطخلا لبق ةعمجلا يلصي ناك د هنأ :نابح نب لتاقم نع هليسارم يف
 «فوفدلاب هلهأ هاقلت مدق اذإ ةيحد ناكو «ةراجتب مدق ةفيلخ نب ةيحد نإ :لاقف لجر لخدف ةعمجلا ىلص دقو بطخي

 (نيلامكلا ريسفت) .ةالصلا رحأو ةبطخلا ٌدتُي يبلا مدقف ؛لزنف ءيش ةبطخملا كرت يف سيل هنأ اونظو سانلا جرخف
 ةالصلا مامت دعب جورخلا نأ اونظ مهنأ بطخبي دلي هللا لوسر كرتو جورخملا مل غوس يذلاو :خلإ اهيلإ اوضفنا
 املف «نيديعلاك ةبطخلا لبق ةعمجلا يلصي مالسإلا لوأ دي ناك هنأل ؛ةالصلا وهو ,دوصقملا ءاضقنال ؛زئاج
 (لمجلا ةيشاح) .ةالصلا رخأو ةبطخلا مدق ةيآلا تلزنو ةعقاولا هذه تعقو

 يفو «بولطملا وه ةراجتلا نأل ؛وهللا نود طقف ةراجتلا ىلإ عحار "اهيلإ" را نأ ىلإ ةراشإ :خلإ ةراجتلا يأ
 اوضفنا ةراحت اوأر اذإ :هريدقتو :"كرادملا" يف لاقو «ىلوأ ريمضلا دارفإف ,"وأأب فطعلا اضيأو :"بيطنخلا"

 ؛مهدنع مهأ تناك اهنأل ؛ةراجتلا صخ امنإو «هيلع روكذملا ةلالدل ؛امهدحأ فذحف «هيلإ اوضفنا وهل وأ ءاهيلإ

 ."فاشكلا" يف هلثمو



 نوقفانملا ةروس هآ؟ ثوب نورشعلاو نماثلا ءرجلا

 ريح يناوشلا نع هللا كنغاام لف اكياك ةبطخلا يف َكوُكَرَتَو وهللا نود مهيولطم امنأل
 هربخ ريخخ أدتبم ةلوصوم

 قزري ناسنإ لك :لاقي :: َنِقرَرلَآ ْريَح ُهَلآَو ةَرَجَتلأ َنِمَو وهَّللا َنَّب اونمآ نيذلل
 .ىلاعت هللا قزر نم يأ «هتلئاع

 اهم

 ةيأ ةرشع ىدحإ ةيندم ديت ةروس

 كك

 هللا لوسَرل َكَنِإ ُدَبْسَت مهولق يف ام فالح 01

 فطعلا نأل ؛درفأ هنأب اضيأ باجيو ؟نائيش مدقتملا نأ عم ريمضلا درفأ مل :لاقي امع باوج :مهيولطم اهأل

 "دق"و "اوضفنا" لعاف نم ةيلاح ةلمج :كوكرتو (يواصلا ةيشاح) .رسفملا هلاق امل ثنؤملا ريمض م "وأب

 نم مهريخ هللاو نوددعتم نيقزارلا نأ يأ «ليضفتلا ةغيص حيحصت ىلإ ةراشإ :خ! ناسنإ لك لاقي .ةردقم

 هنإ ثيح نم زاحملا ليبس ىلع وه امنإ مهددعتو .هعطقي هريغو «هاداعو هاصع نمع قزرلا عطقي ال هنإ ثيح
 حيحصت "هللا قزر نم يأ" :هلوقو «لايعلا :ةلئاعلاو .هدحو هللا وه ةقيقحلاب قزارلاف الإو ,خلإ ناسنإ لك :لاقي

 (لمجلا ةيشاح) .هتوقو هلوحب الو لالقتسالاب هتلئاع قزري اسنإ لك نأ دارملا هب سيلف يأ ءروكذملا لوقلا اذهل

 (يواصلا ةيشاح) ."ةيآ ةرشع ىدحإ" :هلوق اذكو ,عامجإلاب يأ :ةيندم

 ,رهظألا وهو "اولاق" :هلوق طرشلا باوحو «هباحصأو يبأ نب هللا دبعك كدنع اورضح يأ :نوقفانملا كءاج اذإ

 هذه لوزن ببسو .ديعب وهو "مهفاعأ اوذختا" :هلوق باوجلا :ليقو ؛مهنم لبقت الف يأ ءفوذحم هباوح :ليقو

 نب هاجهج نيرحاهملا نم امهدحأ ,نالجر لتتقا ءاملا ىلع سانلا محدزاو قلطصملا ئبب ازغ امل دو هنأ ةروسلا

 نيرحاهملاب هاجهج حاص التتقا املف «يبأ نب هللا :كيعل افيلحأ ناك ءئيهجلا نانس همسا ,راصنألا نم يناثلاو ديسأ

 ادمحم انبحص ام :يبأ نب هللا دبع لاقف ءانانس مطلو نيرحاهملا ءارقف نم لحجر هاجهحج ناعأف ءراصنألاب نانسو

 ةيندملا ىلإ انعجر نئل هللاو امأ ءكلكأي كبلك نم :لئاقلا لاق امك الإ مهلثمو انلثم ام هللاو ءانهوجو مطلتنل الإ

 .مكلاومأ يف مهومتمساقو مكدالب مهومتلزنأ دق !مكسفنأب متلعف اذام :هموقل لاق مث ؛لذألا اهنم زعألا نحر خيل

 ءدمحم لوح نم اوضفني ىح مهيلع اوقفنت الف مكدنع نجي اولوحتل ماعطلا لضف مهنع متكسمأ ول ول هللاو امأ

 لاق ام هنأ فلحف كنع يغلب يذلا مالكلا بحاص تنأ 35 اقف ىلا لوسرل هلق قرأ نب ديز كلذ عمسف

 (يواصلا ةيشاح) .ةروسلا تلزنف «"ةنج مهفاعأ اوذختا" :هلوق وهف ءركنأو ائيش



 نوقفانملا ةروس ه١ نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 هورمضأ اميف (2) ا َنيِقِفَسُمْلا َنِإ ملعي ُدَبْشَي ُهَّلآَو .ةلوُسرل كن ملي أَو

 ٍليِبس نع ايأوُدَصف : مياسرولاربا ىلع ربا عيش راع .هولاق امل ًافلاخم

 جب مولمع ءوس يأَك لذ هرم ا ولا 7

 رادو اهنامجل طا دة هارقور .نامبإلا جز جنرال ركلا
 ا

 اا ورا يف ءادنك هن رادجلا لإ ل د 58 نيشلا
 "ةحيصأ ' ةفص لوهجملا ةنزب

 ضارتعالا ةمكحو ؛"خلإ دهشي هللاو" :هلوق نيبو "هللا لوسرل كنإ دهشن" :هلوق نيب ةضرتعم ةلمج :ملعي هللاو
 .ماهيإلا اذه عفدل ضارتعالاب ىتأف ءبذك هتاذ دح يف مهلوق نأ مهوت اعيرل مهوقب بيذكتلا لصتا ول هنأ

 اميف ال «ةلاسرلا يفن نم مهيولق يف هوفحأ يذلا رمألا يف امنإ مهيذك نيعي :هولاق امل افلاخم (يواصلا ةيشاح)

 يف روهشملاو «داقتعالا مالكلا ةقباطم مدع ربخلا بذك نإ :هلوق يف ةيآلاب ماظنلل كسمت الف ؛مهتنسلأب هوملكي

 .كلذ اودقتعي مل مهو «داقتعاو ملع نع نوكي ام ةداهشلا نأل ؛دهشن :مهوق يف نوبذاك مهنأ هانعم نأ :هباوحج

 (نيلامكلا ريسفت)
 :هحاضيإو !رفكلا ىلع نوتباث لب ءالصأ ناقل فلم نص نيقفانملا نإ :لاقي امع باوح :ناسللاب اونمآ مفأب

 (يواصلا ةيشاح) .مهيولقب اورفكو مهتنسلأب اونمآ مهأ :هانعمو ؛يرابخإلا بيترتلل "مث" نأ

 ناميإلا نع ةيلاخ مارجأ الإ مه امو مهدانسإ يف اوهبش «رادجلا ىلإ ةفوطعم بطح مهأك :ةدنسم بشخ فاك

 ناظم نم امهريغ وأ رادج وأ فقس يف ناك هب عفتنا اذإ بشخلا نأل ؛طئاحلا ىلإ ةدنسملا بشخلاب «ريخلاو

 (كرادملا ريسفت) .عافتنالا مدع يف هب اوهبشف «طئاحلا ىلإ دنسأ هب عفتنم ريغ اكورتم ماد امو ,عافتنالا

 .ةفوطعملا ةلامإلا نم :ةلامملا :ةلامث (نيلامكلا ريسفت) .رمثو ةرمثك ةبشخ عمج «نيقابلل :اهمضو

 ةعقاو ةحيص لك نوبسحي يأ «مالكلا متو 'مهيلع" يناثلا لوعفملاو «ءلوأ لوعفم "ةحيص لك" :مهيلع ةيحص لك
 ةعقاو يأ :مهيلع .ةلاضلا فيرعت :داشنإلا :ةلاض داشنإو (كرادملا ريسفت) .مهبعرو مهتفيخل ؛مه ةراضو مهيلع

 كتهي ام مهيف لزني يأ «مهئامد حيبي ام مهيف لزني نأ -"نوبسحي" يلوعفم ىناث وهو- مهب ةراضو مهيلع

 (نيلامكلا ريسفت) .رفكلا يضئاخ رافكلل كرس نوشفي مهإف ,مهئامد حيبيف مهراتسأ



 نوقفانملا ةروس ماا نورشعلاو نماثلا ءرجلا

 مهإف ٌمهَرَدَحَأَف وُدَعلا ره مهءامد حيبي ام مهيف لزني نأ بعرلا نم مكرولق يف ال

 نامبإلا نع نوفرصي فيك َنوُكَفْؤُي نأ مهكلهأ دا هلق رافكلل كرس نوشفي
 الا اَووَل هلآ ُلوُسَر َمُكَل َرِفْغَتَسَي نيرذتعم اَوَلاَعَت َمُه َليِق اَذِإَو ؟ناهربلا مايق دعب

 2 َنوُريِكَمَسُم مُهَو كلذ نع نوضرعي َنوُدُضَي ْمُهَتيَرَو مهَسوُمُر اوفطع «فيفحتلاو
 د1 121 لمرلا ةزق) نع ةاهشنالا ةزدنما ىتجن دي كرانتل ا 2 ارق
 َنولوقَي َنيِذلا مه 25 تريقسفلا ْمَوَقْلا ىِدِبَي ال هلأ نإ جه ُهَلآ َرِفْغَي نآ َمُه

 '_َمَح نيرجاهملا نم هلل ٍلوُسَر َدنِع ْنَم لع أوُقِفَُت ال راصنألا نم مههاحصأل

 نيرحاهملل قزارلا وهف قزرلاب ٍضَرَأْلَ ِتومَّسلآ ُنيَِرَح هَّلِلَو هنع اوقرفتي اوُضْقَتي

 ينب ةوزغ نم يأ آَنْعَجَر نبل َنوُنوُقَي 12 َنوُهَقْفَي ال َنيِقِفَتُملا ّنكدَلَو مهريغو
 نينمؤملا هب اونع َندَألآ ام مهسفنأ هب اونعُرعألا ََجِرْخُمَل ِةئيِدَمْلا ىلإ قلطصملا

 قلعتم "مهيف لزني نأ" :هلوقو ؛مهيولقب مئاقلا بعرلا نابسحلا اذه ببسب يأ "نوبسحي"ب قلعتم :مهيولق يف ال
 حيبي نآرق يأ «حيبي ام مهيف لزني نأ نم فوخلا يأ بعرلا نم مهيولق يف امل يأ «راجلا ريدقت ىلع بعرلاب

 (حارصلا) .دوعلا ةلامإ :فطعلا :اوفطع (لمجلا ةيشاح) .نوملسملا مهلتاقي يأ «نولتاقيف مهءامد

 الإو ءلصألا بسحب يأ "ماهفتسالا ةزمهي' :هلوقو «نكاسلاب قطنلل لصوتلا يف يأ :خلإ ماهفتسالا ةزممي ينغتسا

 ةرئاد نع نيجراخلا قسفلا يف نيلماكلا :خإ نيقسافلا (انخيش) ."ءاوس" دعب اهعوقول :ةيوستلل انه يهف

 ا نأ ملع هنمو «رافغتسالا لوبقل مهدادعتسا مدع ىلإ ةراشإ ةيآلا يفو «قافنلاو رفكلا يف نيكمهنملا «حالصتسالا

 الأ ءكلذ هعفني م 0 ل و وا يا جا

 ملاع يف رونلا شاشر ةباصإ مدع اذه لصأو «ةيادحلا يف رثؤي مل هنأ عم «ءيش هرم هيئات نأ ىرت

 رجح نبأ ظفاحلا هححجرو «كوبت ةوزغ اًهنِإ :يئاسنلا لاقو «نيحيحصلا ُُق اذك :قلطصملا ينب ةورغ نم يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ريسلاو ثيداحألا بتك يف ةروهشم ةصقلاو



 نوقفانملا ةروس 0 نورشعلاو نماثلا ءزجلا
 اص

 .كلذ (2) َنوُمَلَعَي ال َيِقِفَتُمْلا ّنككَلَو َيِيْؤُملِلَو -ِهلوُسَرِلَو ةبلغلا ٌةَرِعْلآ هِيَ

 تاولصلا ِهَّلَأ ركذ نع ْمُكُدَلْوأ ا آو مُكَلاَومُأ مكلغشت زكهلت ال أوما َنيِذلآ ايات

 ؟تقَرَر ام نِم ةاكزلا يف اوُقِفنَأَو (ت) َنوُرِسَخْلآ 3 َكِبتلْوأَف َكِلَذ َلَحْفَي نَمَو سمخلا
 "ولو" ةدئاز "ال" وأ ,"اله" نعم .َلَوَل ّبَر َلوقَيف 00

 ا
 قّدصتأ «داصلا يف 59 ف ءاتلا ماغدإب حب َتَقَّدَّصأَف بيرق ٍلَجَأ لإ ىت َمَتَرَخأ ئمتلل

 يف دحأ رصق ام :ام# سابع نبا لاق ءّجحأ نأب () َنيِحِلَّصلآ َنِم و ةاكزلاب

 ُهَلآَو اَهْلَجُأ َءاَج اَذِإ اًسْفَت ُهَللآ َرْخوُي نَلَو .توملا دنع ةعحرلا لأس الإ جحلاو ةاكزلا

 يما ب مح ماو ايش همم جبتي جلا هن ءايلاو ءاتلاب مي َنوُلَمَعَت اَمِب ريح 3
 رمع نبال رثكألل

 ' ءاطع نع رذنملا نبا هحرحخأو ءاعوفرم امد سابع نبا نع هيودرم نبا هحرخأ اذك :سمخلا تاولصلا
 لاق ؛جحلا يف ةقفنلاو ةاكزلا يعي :كاحضلا نع رذنملا نبالو :ةاكزلا يف اوقفنأو (نيلامكلا ريسفت) .كاحضلاو

 نمو :اعوفرم امه سابع نبا نع يذمرتلا جرخأ .خلإ جحلاو ةاكزلا ف دحأ رصق ام :اعوفرم اند سابع نبا
 نبا اي :لحر هل لاقف «توملا دنع ةعجرلا لأس لعفي ملف ةاكزلا هيلع بجي وأ هبر تيب جح هغلبي لام هل ناك

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا أرقف ءانآرق كلذب مكيلع ولتأس :لاقف «رافكلا ةعجرلا لأسي امنإف هللا قتا «سابع

 هنأ امد سابع نبا نع لقن اذهو «نيقفانملا ف تلزن :ليقو «ةلبقلا لهأ يف لزن :ةمركع نع :نيحلاصلا نم نكأو
 ."بيطنخلا" نم «ايندلا ىلإ عوحرلا ئمتي ال هنأل ؛ديحوتلا لهأ نم اووي موقلا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه :لاق

 توملا يتأي نأ ريغ نم يقيقحلا دوجولا لينل ؛ةيناحورلا ةدارإلاب يقلخلا يزاحملا دوحولا قافنإ ىلإ ةراشإ ةيآلا فو
 كش الو ءاهبرب ةفراع ريغ ةلهاج لزت مل سفنلا نأل ؛ةيدبأ ةايح ريغ نم ةيلهاج ةتيم توميف ةدارإ الب يعيبطلا

 نكي مل نمف ؛حورلاو بلقلا ةايحو ةعيبطلاو سفنلا توم. الإ لصحت ال يهو هللا ةفرعم يه امنإ ةيعيبطلا ةايحلا نأ

 ةدارإلاب يزاحملا دوجولا قدصتل ؛يعيبطلا توملا دنع ايندلا ىلإ عوجرلا ئيمتي يدارإلا توملا اذه نم ةدئاف ىلع

 (نايبلا حور) .يقيقحلا دوحولا لوبقل ؛نيح اصلا نم نوكلاو ةبغرلاو

 هللا رخؤي نلو :لاقف ؟ئمتملا اذه رخؤي له :هريدقت ردقم لاؤس نع باوج ةفنأتسم ةلمج :اسفن هلل رخؤي نلو

 (يواصلا ةيشاح) .معتف يفنلا قايس يف ةركن وهو «لإ اسفن



 نباغتلا ةروس هال نورشعلاو نماثلا ءزججلا

 ةيآ ةرشع ينامث ةيندم وأ ةيكم نباغتلا ةروس

 هير نمحرلا دنا تسب

 د "ام" ب ىتأو «ةدئاز ماللاف را ٍضألآ ىف امو ِتَّوَمّسلَآ ىف ام ِهَّلِل ُحَبَسُي

 ع ىلا وه .: ئيِدَق دقات لا لع 1 ! ُهلَو كلُّ ُه رجلا نم"

 92101 ,ةقلخلا لصأ يف يوي ديو فاح :ٌكدِمَف

 لهأ اذ ناك كلام نب فوع يف تلزن «"ةئتف مكدالوأو مكحاوزأ نم نإ اونمآ نيذلا اهيأ اي" :هلوق الإ يأ :ةيكم
 :ةنيدملاب هيف ةيآلا هذه تلرنف مهل قريف ءانعدت نم ىلإ :اولاقف ءهوققرو هيلإ اوكب وزغلا دارأ اذإ ناكف ءدلوو

 (نيلامكلا ريسفت) .هوحن امد سابع نبا نع ساحنللو راسي نب ءاطع نع ريرج نباو قاحسإ نبا هجرحأ
 ءالزأ مكقلخب هتدارإ تقلعت يأ :مكقلخ يذلا وه ..ه5 ريبز نباو سابع نبا نع هيودرم نبا هحرخأ :ةيندم وأ

 نأو دب ال نامإو رفك نم الزأ ردق امف «هتدارإو هتردق قلعت بسحب يأ "نمؤم مكنمو رفاك مكنمف" :هلوقو
 عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام يح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإ :ثيدحلا يف امل ؛هيلع صخشلا تومي

 هنيب نوكي ام يح رانلا لهأ لمعب لمعيل , مكدحأ نإو ءاهلخديف رانلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا هيلع قبسيف

 .اهلخديف ةنحلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا هيلع قبسيف عارذ الإ اهنيبو

 يف ايقش بتك صخشو فل تر ور رو ل ا حا حم :ةيعابر ةمسقلا نأ ملعاو

 ةثالثلا هذهو «ناميإلاب هل متخيو ارفاك شيعيف لزألا يف اديعس بتك صخش «كلذك توميو ارفاك شيعيف لزألا

 رهظت ةمئاخلاف ةلمجلابو .رمحألا تيربكلا نم ردنأ كلذو ءرفكلاب هل متخيو انمؤم شيعي صخشو ؛عوقولا ةريثك
 (يواصلا ةيشاح) .لدبي الو ريغي ال لزألا يف ردق ام نأل ةقباسلا

 نامبإلاو رفكلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو .ثي و سابع نبا نع يور اذك ءارفاكو انمؤم مهقلخ امك :خ ! ةقلخلا لصأ يف

 لاقو (46: 500 يقرا كو َولَخ# :هلوقك ةيليصفت ءافلاو «ىلاعت هلل ناتقولخم

 ملاع يأ "ريصب نولمعت امم هللاو" :هلوق هيلع ليلدلاو هل لعافو رفكلاب تآ يأ "رفاك مكنمف" :يرشخزلا
 ءافلاو «ىلاعت هل اقولخم سيل نامبإلاو رفكلا نأ هلازتعا ىلع ئيبم اذهو ءمكلمع نم امه نيذلل مو مكر فكب

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيبيقعت اذه ىلع

 لوقل ؛دبعلا باستكا نايإلاو رفكلاو ؛نمؤملا لعف ناميإلاو «رفاكلا لعف رفكلا :"نمحرلا حتف" يف :ةقلخلا لصأ يف

 -  لكلف 'هورل) # يلع نال رق يالا تطفو :ىلاعت لوقو« رطنتلا ىلع دلوي ولم لك هالك يل



 نباغتلا ةروس هه نورشعلاو نماثلا ءرجلا

 ب وا 2: ريِصَب َنوُلَمَعَت امي ُهّلَو كلذ ىلع مكديعيو مكتيع. مث

 : قورمِصمْلآ هيلو لاكشألا نسحأ يمدآلا لكش لعج ذإدرَوُص َنَمْحَكروَصو
 اهيف اهي ٍروُدّصلَأ ٍت ادب لع ُهَللَو َنوُكلَت اَمَو َنوُرُِش ام ُمَلحَيَو ٍضَرَأَلاَو تَومّسلَأ فام
 أوُقاَذَف ُلَبَق نم أورفك َنيِذَلا ربخ أوبن ةكم رافك اي ٌمَتَأَي لأ .تادقتعملاو رارسألا نم

 يأَكِلاَذ .ملوم ؛ 2 ملأ ُباَّذَع ةرخآلا يف مهو ايندلا يف مهرفك ةبوقع َمِهرمأ 5

 ىلع تارهاظلا ججحلا تسيب 0 ذ ميَتأَت تاك نأشلا ريد م ايندلا باذع

 نع هللا َىْفَتَساَو نامبإلا نع اوُلَوَتَو اورَفَكَف انئوُدَيِي سدجلا هب ديرأ ُيَقَبأ اَوَلاَقَف نامبإلا رع ل
 تا مو ا ل ل ا هع د يللا 4 وي 2 ع« *ر

 اهعساو ةففخم نا اورفك نيذلا معز .هلاعفأ ف دومحم 2: ديمح هقلح نع ىنغ هللاَو مهاعإ

 راتخي هايإ هللا قلخ دعب نموملاف «هتيشمو هللا ريدقتب هرايتخاو هبسكو «رايتحاو بسك نيقيرفلا نم دحاو -
 ردق هللا نأل ؛رفكلا راتخي هايإ هللا قل دعب رفاكلاو ؛هنم هملعو هيلع هردقو هنم كلذ دارأ ىلاعت هللا نأل ؛نامجإلا

 .ةنسلا لهأ قيرط اذهو «هنم هملعو كلذ هيلع

 نمو ءرشبلا ةروص ريغ روصلا رئاس نم ةروص ىلع نوكي نأ ئمتي ال ناسنإلا نأ ليلدب :إ لكش لعج ذإ
 جمسم ةقلخلا هوشم سانلا نم ريثك دحوي دق :ليق نإف .ههحو ىلع بلقنم ريغ ابصتنم هقلح نأ هتروص نسح

 ةروصل ةبسنلاب وه امنإ هوشتلاو ةجامسلاو روصلا رئاس نسحأ يه ثيح نم رشبلا ةروص نأب بيحأ ؟ةروصلا

 رشبلا ةروص تيأرل تاناويحلا نم اهريغ وأ سرفلا ةروص نيبو ةهوشملا ةروصلا نيبب تلباق ولف ءاهنم ىرخأ

 ىلع ليقث ماعطل :ليبولا هنمو «لقثلا لابولا لصأ :ايندلا يف مهرفك ةبوقع (لمجلا ةيشاح) .نسحأ ةهوشملا
 (نيلامكلا ريسفت) .ايونعم القث ناسنإلا ىلع لقفي هنأل ؛ةبوقعلل لمعتسا «راطقلا ليقثلا رطملا :لباولاو «ةدعملا

 ريسفت) .اننودهي رشب اننودهي يأ «هدعب ام هرسفي رمضم لوق لعاف "رشب" وأ ءراكنإلل هيف ةزمحلا :اننودهي رشبأ
 .هريغ حرص امك سنج مسا رشبلا ذإ ؛"اننودهي" يف ريمضلا عمجل هجو اذه :سنجلا هب ديرأ (نيلامكلا

 مم دارملاو ءامهمدسم داس "اوثعبي نل نأ" :هلوقو «نيلوعفم ىلإ ىدعتي وهو ءملعلا ءاعدا :معزلا :خإ نيذلا معز

 "اورفك نيذلا" ىلع هلمح بساني الو "خلإ ىلب لق" :هلوق ف باطخلل مئالملا وهو «نايح وبأ هلاق امك ةكم لهأ

 (لمجلا ةيشاح) .باطخلا مئالي ال هنأل ؛!"يواضيبلا" يشاوح ضعب يف ليق امك لبق نم



 نباغتلا ةروس 06 نورشعلاو نماثلا ءزجلا
 هللا ىلَع َكِلدَذَو يع امي نول ؟ دعبل ِقَرَو الب له أوُنَعَبُي نأ مهأ يأ :فوذغ 50

 م2 ربح 00 اَمب َهَللاَو اعل ىزذُلا نآرقلا رولا هياوقأل هّللاب أوُنِماَعَف 29 ٌريِسَي

 نيرفاكلا نونمؤملا نيغي ِنباَقكلآ ُمْوَيَكِلَذ ةمايقلا موي عَمَلاِ ويل يْعَمْجحَمْوَي ركذا
 ُهَنَع َرِفَكُي اَحِلَص َلَمَعَيَو ِهَّللاِب ْنِمْؤُي نَمَو اونمآ ول ةنجلا ف مهيلهأو مهلزانم ذحأب
 ريع اع و ىرَجٍتنَجا نيلعفلا 3 نونلاب 0 يو ُهلْخَدُيَو ءَِتاَعيَس

 7-0 ا 6

 َكبتَلْوُأ نآرقلا [ 58 لكم 1 ءريذلاَو + 0 تراسل 0 د

 1 ا ب وو ب ااا ا هئاضقب

 الوأ بطوخ نمل باطخلا نأ رهاظلاو «"ركذا"ل لوعفم وأ ضارتعا امهنيب امو "نوئبنتل" فرظ :مكعمجي موي
 نم نيرخآلاو نيلوألا نيب هيف عمجي ىلاعت هللا نأل ؛كلذب يمسو :عمجلا مويل (نايبلا حور) ."مكتأي ملأ" :هلوقب

 هتمأو ين لك نيبو «مولظملاو ملاظلا نيبو .هلمعو دبع لك نيبو ءضرألا لهأو ءامسلا لهأ عيمجو نحلاو سنإلا

 (لمجلا ةيشاح) .ةيصعملا لهأ باقعو ةعاطلا لهأ باوث نيبو

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ءازحلاو باسحلا نم هيف ام لحأل ؛نورحآلاو نولوألا هيف عمجي هنأل :ةمايقلا موي
 موي ةمايقلا مويو : "نايبلا حور" يفو ؛ "”حاحصلا" يف اذك .اضعب مهضعب نبغ :نباغتلاو «ةمايقلا موي :نباغتلا موي

 سيل مهلوزن نأل ؛مكت هيفو ءسكعلابو ءادعس اوناك ول ءايقشألا لزانم ءادعسلا لوزنب اضعب سانلا ضعب نبغ

 الإو «ةيمكهتلا ةراعتسالا رابتعاب انبغ ءايقشأ اوناك ول رانلا نم ءادعسلا لزانم ءايقشألا لوزن نوك نأ يعي «نبغب

 .ةنحلا لهأ اونبغي مل رانلا يف مهلوزنب مهف

 ةلزنم ذحأي رفاكلا نوك وهو ةروصلا هذه سكع نإف ؛هباب ىلع سيل لعافتلا نأ ىلإ كلذب راشأ :نونمؤملا نبغي

 رسفملا هلاق امو ءبرض باب نم نبغو ؛هل رورس وه لب «نمؤملل نبغب سيل رفكلا ىلع تام ول رانلا نم نمؤملا

 لحدي دبع نم امو ءاركش دادزيل ؛ءاسأ ول رانلا نم هدعقم ىأر الإ ةنحلا لخدي دبع نم ام :ثيدح نم ذوحأم
 (يواصلا ةيشاح) .ةرسح اكل ؛نسحأ ول ةنجلا نم هدعقم عا الا رانلا



 نباغتلا ةروس ه1 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 نإف ولا أوُعيِطأَو هلل أوُعِيِطَأَو © ميلع ٍءَْس لكي ُهَللأَو اهيلع ربصلل رمل

 هلا َلَعَو وه يإ َهَلِإ آ/ ُهّللأ .نّيبلا © ُنيِبُمْل ْغَلَبْل انلوسر لع ينزف قو

 ْمُكِدلْوأَو مُكِحاَوزَأ نِم نإ اَوَُماَع تيذأأ اًهأتَي 2 توُئيَؤُمْلا ٍلُكَوَمَيلَ
 نإف ؛ةرحهملاو داهجلاك ريخلا نع فلختلا يف مهوعيطت نأ ْمُموُرَدَحآَف كَل اَوُدَع

 كلذ نع مكايإ مهطيبثت يف مهنع ًاوُفْعَت نإَو كلذ يف ةعاطإلا ةيآلا لوزن ببس
 2 سدو <

 © ميِحَر روفغ هللا ىرإق ًاوُرِفَغَتَو ْأوُحْفَصَتَو مهيلع مهيلع مكقارف ةقشم. نيلتعم ريخلا

 رحضتلا ىلع لدي افصو رهظيو الوق لوقي نأب برطضي الو تبثيف ءعاجرتسالاو تابثلل اهتباصإ دنع :هبلق دهي
 نيملاعلا بر هنأ دقتعاو هللا فرع نمو ,نوعحار هيلإ انإو هلل انإ :لوقيو عحرتسيو «هب اضرلا مدعو هللا ءاضق نم

 (نايبلا حور) .عبطلا هنع رفنتي امه نوكت عبطلا مئالي ام. نوكت امك ةيبرتلا نإف ؛هئالب ىلع ربصيو هئاضقب ىضري

 ةعاطلا نم دايدزالل هحرشي وأ «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لوقي ىح ةبيصملا دنع عاحرتسالل :خلإ هبلق دهي
 يلتبا نإ :دهاحجم نعو .هبيصيل نكي مل هأطخأ امو ,هثطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ملعي بح هبلق دهي وأ «ريخلاو

 (ليزعتلا كرادم) .رفغ ملظ نإو ءركش يطعأ نإو ءربص
 ليلعت "خلإ انلوسر ىلع امنإف" :هلوقو ءانلوسر ىلع سأب الو ررض الف :هريدقت هباوج فذح طرش :متيلوت نإف
 ىلع دامتعالاو زجعلا راهظإ وهو «ةيلاعلا تاماقملا نم لكوتلا نأ ملعاو :نونمؤملا لكوتيلف .فوذحملا كلذل

 لكوتلا بوحو ديفي رمألا رهاظو «سانلا يديأ يف امم سأيلاو هللا دنع ام ةقثلا وه لكوتلا :"قئادحلا" يفو ءريغلا

 هللا ىلعو" :هلوقو :"ريبكلا" يفو (نايبلا حور) .نيصاع اونوكي نأ مزليف «سانلا رثكأ يف دوحوم ريغ هنأ عم
 -  .وه الإ سيل ةقيقحلاب رداقلا نأ امل هب الإ ىوقتي الو هيلع الإ دمتعي ال نمؤملا نأ نايب "نونموملا لكوتيلف

 موق يف ةيآلا هذه تلزن :امُهذ سابع نبا نع هاححصو مكاحلاو يذمرتلا جرخأ كلذ يف :ةيآلا لوزن ببس نإف

 دق سانلا اوأرف كي هللا لوسر ونا اعلا منال ريكو ىبأف دلك يبلا اوتأي نأ اودارأو اوملسأ ةكم لهأ نم

 .رحألا هوتوفت الف "ميحر روفغ هللا نإف اوحفصتو اوفعت نأ" :هلوق ىلإ لزنف ,مهوبقاعي نأ اومه نيدلا يف اوهقف

 «يعجشألا كلام نب فوع يف ةنيدملاب تلزن :ام سابع نبا لاقف :ةيآلا لوزن ببس نإف (نيلامكلا ريسفت)

 ميقيو قريف ءانعدت نم ىلإ :اولاقو هوفقوو اوكب وزغلا دارأ ناك اذإ هنإف ,هدلوو هلهأ ءافح دك يبلا ىلإ اكش

 .هنع هلغش :اطيبثت رمألا نع هطبث :"راتخملا" يف :مهطيبثت يف .تلزنف



 نباغتلا ةروس 08 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 3 ا ودع ُهَللاَو ةرخآلا رومأ نع ةلغاش ا ةئثِف ”دلَوُأَو ةكلاومأ امن

 :هلوقل ةخسان َممْعَطَتَسآ اَم هلآ أوقّناَف .دالوألاو لاومألاب مكلاغتشاب هوتوفت الف

 ةغاطلا يف أوقِفنَأَو أوُعيِطَأَو .لوبق عامس هب مترمأ ام اوُعَمَسَآَو دا َّقَح هللا اوقتاؤي

 ْمُه َكبتلوَُف ءهسيفُت حش َقوُي نَمَو رمألا باوج ةرّدقم "نكي" ربخ مكيف اَريَخ

 بلق :بيط .نع اوقدصتت نأب اًنَسَح اضَرَف هللا اوضرقت نإ .:نوزئافلا ةب نوُحلْفْل

 ةئام عبس نا ١ هى ةدحاولاب 5 كيلكشتلاو تح "ا :ةءارق يفو َمُكَل ُهَفِعَضُي

 ىلع باقعلا يف 2: ْديِلَح ةعاطلا ىلع زاحب ُروُكَش ُهّآَو ءاشي ام َمُكَل َرِفْغَيَو رثكأو
 .هعنص ْف 2: ٌميكحلا هكلم يف ٌريِرَعْل ةينالعلا ةَدَسْشلَو ٌرسلا ٍبيَعْلا ملنَع .ةيصعملا

 ءاهيف خسن ال ةمكحم يهو :اه سابع نبا لاقو ءيدسلاو سنأ نب عيبرلاو ةداتق هلاق :خلإ اوقتا :هلوقل ةخسان

 ردقب هب فاصتالا يف اودهتجاو متعطتسا ام هتاقت قح هللا اوقتاف :كانهو انهه لوقي نأب نيتيآلا نيب عمج هلعل

 ال كلذو ,ىوقتلا مسا هيلع قلطيو لاقي نأ نسحي ام ىوقتلا قحو ءاهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال هنإف ؛مكتقاط

 ل :ريبج نب ديعس نع متاح يبأ نبا جرخأ (بيطخلا ريسفتو نايبلا حور) .ةعاطتسالا قوف نوكي نأ يضتقي
 هللا لزنأف ,مههابج تحرقتو «مهيقارع تمرو ىح اوماقف لمعلا موقلا ىلع دتشا "هتاقت قح هللا اوقتا" تلزن

 | (نيلامكلا ريسفت) .ىلوألا ةيآلا تحخسنف "متعطتسا ام هللا اوقتاف" نيملسملا ىلع افيفخت

 امنإ ربخلا ءاقب عم اهمساو "ناك" فذح نأل ؛ليلق وهو ديبع ابأ هيف عبت فنصملا خيشلا هكلس ام :2إ "نكي" ربخ

 اريخ" :هلوق :"نيمسلا" فو (انخيش) ."خلإ اوقفنأ" وهو "رمألا باوج" :هلوقو ,"ول"و "نأ" دعب نوكي
 اوهتنا :هلوقك ,مكسفنل اريخ اوتئاو يأ ءردقم لعفب لوعفم هنأ :هيوبيس لوق وهو :اهدحأ هحوأ هيف "مكسفنأل

 هنأ :ثلاثلا .ديبع يبأ لوق وهو «ةرمضملا "نكي" ربح وهف ءاريخ قافنإلا نكي :هريدقت :يناثلا .مكل اريح

 هنأ :سماخلا .نييفوكلا لوق وهو «لاح هنأ :عبارلا .اريخ اقافنإ يأ ءارفلاو يئاسكلا لوق وهو ءفوذحم ردصم

 (لمجلا ةيشاح) .اريخ الام اوقفنأ يأ "اوقفنأ" :هلوقب لوعفم

 «ليعفتلا نم ديدشتلاب هفعضي :رماع نباو ريثك نبال يأ :ةءارق يفو . هسفن لخم عنمب نمو :هسفن حش قوي نمو

 ٌلْثَم» :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك ءرثكأو ةئام عبس ىلإ ارشع ةدحاولا ةنسحلا ةلباقم, فعاضي يأ "ارشع ةدحاولاب"

 (نيلامكلا ريسفت) .(1 1١ :ةرقبلا) بح قام لس َلُك يف َلباَنس حبس ْثَبَ بح ٍلَقَمَك هَل ليبَس يِنْحُمَل وْ نوفي نذل



 قالطلا ةروس 4 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ةيأ ةرشع ثالث ةنيدم قالطلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 قالطلا متدرأ يأ َءآَسِيلآ ُمُئَقَلَط اَذِإ مه لق وأ ,هدعب ام ةنيرقب هتمأو دارملا يللا اب

 45 هريسفتل ؛هيف سمع مل رهط يف قالطلا نوكي نأب اهَوأل ى َكتجَدِعِل َنُهوُقلَطَ

 ا يعن لف تكلل اوافتجلا ٠ ةَّدِعْلا اوصَحُأَو ناخيشلا هاور «كلذب
 اهدعب ال ةعحرلا اودارأ نإ اهءاهتناو اهءادتبا يأ

 رصتقا امنإو ؛"رحلا مكيقت ليبارس" دح ىلع تفطع ام عم واولا فذح مالكلا يف نأ ىلإ كلذب راشأ :هتمأو دارملا

 ةتلع هب ءادنلا صيصختو «هدعب ام ةنيرقب :هتمأو دارملا (يواصلا ةيشاح) .لماكلا سيئرلا هنأل دي يلا باطخخ ىلع
 هبيلغتو مهايإ دو هعابتتسا قيرطب باطخلا يف مهلوحدو «ةقيقح بطاخملا هنأ قيقحتل ؛اضيأ هتمأل باطخلا مومع عم

 ؛يناثلا عملا وه اذه "مهل لق وأ" :هلوقو ,كتمأو تنأ تقلط اذإ :ئيعملاو «بئاغلا ىلع بطاخملا بيلغت هيفف ؛مهيلع

 هتمأ مامإ دي يبلا نأل ؛باطخملا معو ءادنلاب لو يبلا صح :"فاشكلا" يفو «مدقلط اذإ نينمؤملل لق يبنلا اهيأ اي يأ

 .ريسافتلا رثكأ يف هلثمو ءتيكو تيك اولعفا «نالف اي :مهريبكو موقلا سيئرل لاقي امك مهتودقو
 هؤادنف ءهتمأ مامإ دي هنأل ؛مكحلاب باطخلا معو ءادنلاب دي يبلا صخو "متقلط اذإ" :هلوق وهو يأ :هدعب ام

 يبنلا وه ةقيقح بطاحملا نأ :هلصحمو ؛باطخلا هيجوت يف ناث لامتحا اذه :مهل لق وأ (نيلامكلا ريسفت) .مهئادنك

 ىلع تالامتحا ثالث رسفملا نم ذحؤيو لإ كتمأل لق يبنلا اهيأ اي :لاق هنأك رمألا هنم فذح نكلو هدحو دلي

 ببسو .اميخفتو اميظعت عملا ظفلب ارخآو الوأ ٌّدْكُك ينلل باطخلا نأ :وهو عبار لامتحا يقبو .خسنلا فالتعا

 (يواصلا ةيشاح) .خلإ يبنلا اهيأ اي :هيلع ىللاعت هللا لزنأف ءاهلهأ تنأف ءامّ# ةصفح قلط ٌدلتك هللا لوسر نأ :اهوزن

 هسفن ىلع بترتي ال ءيشلا نأل ؛"مهدعل نهوقلطف" :هلوق حصيل ؛زوجتلا اذه ىلإ جيتحا امنإو :قالطلا متدرأ

 .ءارقألا تاوذ ءنمي لوحدملا ءاسنلاب دارملاو (يحخركلا ريسفت) .لصاحلا ليصحتب دحأ رمؤي الو

 (نيلامكلا ريسفت) .هيف سمت مل رهط يف قالطلا نوكي نأب ءرهطلا وهو ةدعلا لوأ يف يأ :اهلوأل

 هيف ظيغتف دلك هللا لوسرل رمع كلذ ركذف ءضئاح يهو هتأرما قلط هنأ امتد رمع نبا نع يأ :ناخيشلا هاور

 لبق ارهاط اهقلطتلف اهقلطت نأ كل ادب نإف ,رهطتف ضيحت مث رهطت ىح اهكسي مث اهعحاريل :لاق مث تك هللا لوسر
 لبق نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ يبلا اهيأ اي" 2 يبنلا أرقو ءءاسنلا اهل قلطت نأ هللا رمأ يلا ةدعلا كلتف ءاهسم

 البقتسم يأ ءناضمر نم تيقب ةليلل هتيتأ :وحن «نقدعل تالبقتسم :هريدقت :لاق ضيحلاب ةدعلا دع نمو ."نقدع

 (نيلامكلا ريسفت) ."ةرقبلا" يف رم دقو ؛يعفاشلاو كلام لوق راهطألاب ةدعلاو «ةفينح يبأ انمامإ لوق كلذو ءامل



 قالطلا ةروس ممن. د ل عت

 جر الو ٌنيهِتوُيب ْنِب ٌسسوُجِرْحت ال هيهنو هرمأ يف هوعيطأ كير ناار 1
 يأ ءاهرسكو ءايلا حتفب ٍةَئَيَبُم نوكأ أل ئيقذع يضقت قح اهن

 نيقابلل ج ركب يبأو ريثك نبال
 َدَعَتَي نَمَو هللا ود تاروكذملا َكلتَو نهيلع دحلا ةماقإل نجرخيف «ةنئيب وأ اتي

 رحل جا نع ربح
 م رمأ قالطلا َكِلَذ َدَعَب ثدح َهَّللآ َلَعَل ىردت ال ءهَسفت َملَظ َدقف هللا ٌدوُدَح د م١6 نا اا دوس هر رص سا ذك 25 ب 0 م وو
 نمدع ءاضقنا نبراق ا اذِإف .نيتنث وأ ةدحاو ناك اذإ اميف ةعجارم

 نهوكرتا ٍيفوَرْعَمب ٌنهوقراف وأ رارض ريغ نم ِيِفورْعَمب نهوعجارت نأب نهوُكِسمَأَف

 5 . َمُكَدُم ٍلَذَع َىَوَذ أوُدِْتَأَو ةعجارملاب نهوراضت الو «نقذدع ىضقنت ىح

 يف ءاسنلا نأش تاحضوملا يأ "ةينبم وأ" :هلوقو ,تاحضوملا عي [ىلوألا ةءارقلل ريسفت لوهجم ا ةنزبإ :تنيب يأ
 بيبسملا نباو دوعسم نبا نع يور اذك :دحلا ةماقإل نجرخيف .رهاظ اهانعمو ءانز ةنيب وأ :ةحخسن فو «ءاشحفلا

 نب ديعس ىورو .فسوي وبأ ذأ هبو ام5 سابع نبا نع رذنملا نبا 0 ديم دهاحجبو نسحلاو يبعشلاو
 دقف اهناسلب مهيلع تذب اذإف «لحرلا لهأ ىلع ةأرملا وذبت نأ ةشحافلا :ام# سابع نبا نع قازرلا دبعو روصنم

 :ذ رمع نبا لاق «يناثلا نع ءانثتسا وه :ليقو ءامُذ ةمركعو بعك نب يبأ نع يورو .اهجارخإ مهل لح
 هبو يعخنلا نع يورو .هححصو مكاحلاو قازرلا دبع هاور «ةشحافلا وه ادع ءاضقنا لبق اهتيب نم اهجورخ
 (نيلامكلا ريسفت) .هللب ةفينح وبأ ذأ

 انهه نمو «ةعجارملا رمألاب دارملا نأ :كاحضلاو يبعشلاو يعخنلاو نسحلا نع ديمح نب دبع هاور اذك :خلإ ةعجارم

 دمحأ دنسم يفو ءاهنع ةافوتملا اذكو «ةنئابلل كسلا بحي ال هنأ ىلإ دمحأك مهعبات نمو فلسلا نم ريثك بهذ

 ,ةعجر اهيلع هل تناك ام اهجوز ىلع ةأرملل ئكسلاو ةقفنلا امنإ" :ليوط ثيدح يف سيق تنب ةمطاف نع يناربطلاو

 وأ خسن نم ىلاعت هلبق نم تأي ام رمألاب دارملا :لاق ةنئابلل كسلا بجوأ نمو ءنيكس الو ةقفن الف نكي مل اذإو

 .اقدع لوطيل ؛كلذ دعب قالطلا ةدارإ عم يأ :ةعجارملاب نهوراضت الو (نيلامكلا ريسفت) .كلذ وحن وأ صيصخت

 نع ىوريو ١87( :ةرقبلا) #؟مَتْعياَبت اذإ | اوُدِهْسَأَوظ :ىلاعت هلوقك بدنلل رمألا اذه :مكنم لدع يوذ اودهشأو

 ,ةعجرلا باب يف "ةيادهل" بحاص هب حرص دقو هلل كلام بهذم نم وهو «ةعجرلا يف هبوجو هلم يعفاشلا
 دنع هيلإ بودنم داهشإلا اذهو :"بيطخلا" يف لاق نكل ءبدن رمأ اذهو :"يدهازلا" يفو ."يدمحألا ريسفت" نم

 - «هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ مامإلا ةعجرلا يف داهشإلا بجوأو (ْمُكَْياَبَتاَذإ وُدهْشأَو إم :هلوقك ءروهمجلا



 قالطلا ةروس هالإ نورشعلاو نمانلا ءرجلا

 ْظَعوُي َمكِلَد هل وأ هيلع دوهشملل ال دن َةَدنَهْسلَأ أوُميِقَأَو قارفلا وأ ةعجرلا ىلع

 برك نم )اجرح هل لج هلا و نم و رخآلا ِمَوَيْلاَو هللاِب ُِمْؤُي ناك نَم ءدب

 ا قدا نع لكروت نو هلاهبرطخ تير ال ٌتيَح َنِم ُهَقْرْرَيَو .ةرخآلاو ايندلا

 لكل هللا لعج- ل دق ةفاضإلاب ةءارق يفو .هدارم --6- هللا نإ هنفاك

 نمير نعضولا ف هاد دايو ىو ةردن ىتنلاو .اتاقيم تو اًرََق ةدشو ءاحخرك نم
 ىزبلاو شرول

 ِرُهْشَأ هلت نع ٌرمَّدِعَف ندع ف و عب ضيحلا ىعكضيحملا َنِم

 6 2 ا اف ا مال مقا رهشأ ةثالث َنََّدعف نهرغصل َنْضِحْرَل ىصْلأَو

 رقتفت ال ةعحرلا نإ :رخآلا لوقلا يف يعفاشلاو دمحأو ةفينح وبأو كلام لاقو ءرمألا رهاظل ؛كلذك يعفاشلاو -

 .داهشإلا ىلإ رقتفي ملف «لوبقلا ىلإ

 نم هيف امل ةداهشلا ءادأ ىلع ثح امنإو .هيلع دوهشملا الو هل دوهشملا اوعارت الو ههجول يأ :هلل ةداهشلا اوميقأو

 يدوي يذلا مكاحلا ءاقل رسع نم هيف املو «هتامهم دهاشلا كرتي نأ ىلإ يدؤي امتر هنأل ؛دوهشلا ىلع رسعلا

 كلام نب فوع نأ يور :هللا قتي نمو (يواصلا ةيشاح) .قئاوع دهاشلل ناكو «هناكم دعب ابرو ءهدنع

 هللا قتا" :ُةلك لاقف «ةقافلا هيلإ اكشو «با رسأ :لاقف هلي هللا لوسر ىتأف ءاملاس هنبا نوكرشملا رسأ يعجشألا

 لفغ «لبإلا نم ةئام هعمو بابلا هنبا عرق ذإ هتيب يف وه امنيبف «لعفف "ميظعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال رثكأو
 . حارصلا" نم «نزحلا :بركلا :برك (نايبلا حور) .تلزنف اهقاتساف ودعلا امهنع

 .ريسفتلا نعم يف ررقملا وهو ءبصنلاب هرمأو ءانونم "غلاب" رثكألل :غلاب
 ."بيطخلا" يف اذك ءءافلا مضو ءارلا بصنب روهمجلا ةءارقو ءصفح ةءارق يهو :ةفاضإلاب ةءارق ينو

 نأ رهاظلاو ءرهشأ ةئثالث اهنأ اوملعاف اهيف متبترا نإ يأ ضارتعا "متبترا نإف" ,"نمتدعف" هربح أدتبم :يئاللاو

 رماع نبا ةءارق يهو :ءايو ةزممي (نيلامكلا ريسفت) .طرشلا باوح "نمتدعف" :هلوقو «ةيطرشلا ةلمحلا هربخ

 (بيطخلا ريسفت) .هدعب ءاي الو «ةزمه اب لبنقو نولاق أرقو «نييفوكلاو
 هربخ أدتبم "نضحي مل يئاللاو" :هلوق :"نيمسلا" فو ؛حراشلا هردق امك فودذحم هربح أدتبم :نضحي مل يئاللاو

 ؛نهلثم وأ كلذكف يأ ءادرفم ردقي نأ ىلوألاو ءاضيأ رهشأ ةثالث ندعف يأ ؛لوألاك ةلمج هوردقف ءفوذحم

 - اهجو ناكل "نتدعف" :هلوقب عيمجلا نع ربخأو «تادرفملا فطع "نسي يئاللا" ىلع فوطعم هنإ :ليق ولو



 قالطلا ةروس ا نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 َنصَبرَتيْإم ةرقبلا ةيآ يف ام ّنََّدعف ّنه امأ ,ٌنهحاوزأ ٌنهنع قوتملا ريغ يف ناتلأسملاو ساه سرمد

 وأ تاقلطم نُمدع ءاضقنا َنُهْلَجُأ ٍلاَمحَأَلا ُتَلْوََو اًرْشَعَو ٍرهشَأ ا َنِهِسفنأ

 قب اس هقرما يح هَل لعج هللا قّكَي نَّمَو "ك2 قدي نأ نهحاوزأ ٌنهنع قوتم
 فكي هللا قّكي نَمَو ركل ُهلَونأ همكح ِهّيلأ نأ ةدعلا يف روكذملا َكِلاَذ .ةرخآلاو ايندلا د

 556 0 نحف تاقلطملا يأ ٌنهوتكَسأ : 0 هل ْمِظَعيَو ءهَتاَعْيَس هنع

 ة ا هلبق امم لدب وأ «نايب فطع مكتعس يأ َرُكِدَجُو ني مكنكاسم

 "نضحي ملا يئاللا"و .خيشلا لوق رهاظ اذهو «هيلع فطع امو أدتبملا نيب ربخلا طسوت هيف ام رثكأو ءانسح -

 (لمجلا ةيشاح) .لوألا بارعإك أدتبم هبارعإف "نسئي يئاللاو" :هلوق ىلع فوطعم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةعبرألا ةمئألا نيب قفتم كلذو :يف ام (يواصلا ةيشاح) .ةريغصلا ةلأسمو ةسيآلا ةلأسم يأ :ناتلأسملاو

 .لوألا ربخ هربحمو ياثلاو «يناثلا ربح "نعضي نأ"و «ناث أدتبم "نهلجأ"و ءأدتبم :لامحألا تالوأو

 كرا ل 07 :ىلاعت هلوق مومع هب خسن دقو .نهحاوزأ نينع وتم وأ تاقطم نك ءاوس يأ حا وأ تاقلطم

 نبا لوق نم روهشملا وه «كلذ نع هلوزن يحارتل (574:ةرقبلا) ؟َأرْسَعَو رهش أ ةَعَْرَأ َنهِسفنِ َنْصَمْرَعي ًاحاَورَأ َنوُرََيَو
 لاقف« لايلب اهجوز تافو دعب تعضو ةعيبس نأ يراخبلا يف امل :نهلمح نعضي نأ (دوعسلا يبأ ريسفت) .هنقو دوعسمه

 . رخآ دتعت :لوقي هذ ايلع نأ هغلب هنأ هو دوعسم نبا نع يئاسنلاو دواد وبأ هاور املو ,”"”يجورتف تللح دق" :385 يبلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرقبلا ةروس دعب تلزن ىرصقلا ءاسنلا ةروس يف ةيآلا نأ هتنعال ءاش نم :لاقف «نيلحألا

 نهونكسا هانعم ,فوذحم اهضعبتم :يرشخمزلا لاق ءضيعبتلل "نم" نأ :امهدحأ ,ناهجو هيف :متنكس ثيح نم

 ضعب يأ (.:رونلا) ؛ْمِهِراَصِنَأ ْنِم اوُضُعَي# :ىلاعت هلوقك ءمكانكس ناكم ضعب يأ متنكس ثيح نم اناكم
 «ةلص "نم" :يئاسكلاو يزارلا لاقو «هبناوج ضعب ف اهنكسأ دحاو تيب الإ نكي مل نإ :ةداتق لاق .مهراصبأ

 نففاكسإ ىلإ اوببست :نيعملاو «ءاقبلا وبأو يثوحلا هلاق «ةياغلا ءادتبال اهنأ :يناثلاو ,متتكس ثيح نهونكسأ ئيعملاو

 ريسفت" .هنوقيطت امم يأ مكعسو نم يأ "'مكدحو نم" :هلوق هيلع لدو ؛مكسفنأ نونكست يذلا هجولا نم
 .ةيضيعبتلا "نم" يه "متنكس ثيح نم" يف "نم" نأ ىلإ ةراشإ :مكنكاسم ضعب (لمجلا ةيشاح) ."بيطخلا

 نم يأ "هلبق امم لدب وأ" :هلوقو «ءيرشخمزلا بهذ هيلإو «"متنكس ثيح نم" :هلوقل نايب فطع يأ :نايب فطع

 داق بأ تنفذ هيلإو "فليم نت" فلوق



 قالطلا ةروس 1 نورشعلاو نماثلا ءزججا

 أوَقْيَصْتِل ٌنهوُراَصَت لَو اهود ام ال مكدتعس ةنكمأ يأ «فاضم ريدقتو راجلا ةداعإب

 ٍلْنَح تؤ نك نإو مكن نيدتفيف ةقفنلا وأ م ىلإ نجتحيف ما

 نهروجلأ َيموُاف نهنم مكدالوأ ركل نحضر نفتح َنْحَصَ َمَي َْقَح َّنِيلَع أوقِفنَأَف
 نهنم نونئاكل

 رجأ ىلع قفاوتلاب دالوألا قح يف ليم يفورعَمم نهنييو ركَدَيَباوُرِمَتَأَو عاضرإلا ىلع

 نم مألاو ةرجألا نم بألا عنتماف ءعاضرإلا يف متقياضت ٌمَرَساَعَت نإَو عاضرإلل مولعم
 تاقلطملا ىلعٌَقِفَنُيِل .هعاضرإ ىلع ّمألا هركت الو () ئَرْخأ بألل ده ٌعِضَرَتَسَف هلعف : ه ريف س 5 مه ل ع نوح ور .
 .هلبق رورحماو راجلل نايب فطع رورحن او راحلا لب «راجلا ةداعإ هيف زوجي ال نايبلا نإف ؛لدبلاب قلعتم :راجلا ةداعإي

 (نيلامكلا ريسفت) .هنوقيطت اميف مكنكسم نم اناكم نهونكسأ :لاق هنأك :مكتعس ةنكمأ (نيلامكلا ريسفت)

 تقلط تناك ءافه# سيق تنب ةمطاف ثيدح هديؤيو «لماحلاب ةقفنلا صاصتحخا ىلع لدي اذهو :نهلمح نعضي ىتح

 لكب هلي ةفينح وبأ انمامإ اهبجوأو .دمحأو يعفاشلا ذخأ هبو كلام هاور «ةقفن هيلع سيل دي يبلا لاقف اثالث
 رادقم ىضم اذإ طقست ةقفنلا نأ ناظ نظيف «لوطت اعر لمحلا ةدم نأ ةيآلا يف لمحلا طارتشا ةدئاف :اولاق ءلاح

 (نيلامكلا ريسفت) .امهريغو ةشئاعو رمع هيف نعط «هيف نوعطمف ةمطاف ثيدح امأو ؛مهولا كلذ ىفنف «لماحلا ةدم

 .هريغو "بيطخلا" يف امك ارواشت اورمتثا :يئاسكلا لاقو ءاضعب مكضعب رمأيلو يأ :اورمتناو

 .اد يعفاشلل افالخ «ةفينح يبأ دنع نبي مل ام نهدالوأ ىلع راجئتسالا زوجي الو :مولعم رجأ ىلع
 مألا تكرتو مألل ةرجألا عفد نم بألا عنتما نإف :نيعملاو .عاضرإلا كرت ىلع مألا ةبتاعم هيف :ىرخأ هل عضرتسف

 عضرتسف" :هلوقف «دلولا عيضي الثل ؛كلذ ىلع ربحيو ؛ىرخأ ةعضرم بألا هل بلطيلف اهسفنب عاضرإ ريغ نم دلولا
 عضرتسف يأ «هب ملعلل فوذحم لوعفملاو ؛,"مكل نعضرأ نإف" ليلدب بألل "هل" ف ريمضلاو ذرمألا نيعمب ربح "خلإ
 (يواصلا ةيشاح) .ىرحأ ةأرما هدلاول دلولا

 .تاعضرملاو تاقلطملا ىلع قافنإلا نم هب رمأ ام ديري «هعسو هغلب ام رسعملاو رسوملا نم دحاو لك قفنيل يأ :قفنيل

 (كرادملا ريسفت) .هتوق ردق ىلع هللا هقزر يأ قيض "هقزر هيلع ردق" ئيعمو
 : الإو «قايسلا نم ذحأ ديبيقتلا اذهو «تاقلطملا يأ "تاعضرملاو" :هلوقو ءنعضري مل ياللا يأ :تاقلطملا ىلع

 كلام دنع اهل ةقفن الف انئاب امأو ءبهاذملا عامجإب ةقفنلا امل ايعحر اقالط ةقلطملا نأ ملعاو .كلذك ةجوزلاف

 ةرحأ عضرمللو «عامجإب ةقفنلا اهلف الإو ءالماح نكت مل ام اذه لكو «ةقفنلا اهل ةفينح يبأ دنعو ؛يعفاشلاو

 (يواصلا ةيشاح) .عامجإب عيمجلل ئكسلاب ىضقي امك ءاضيأ عامجإب عاضرلا



 قالطلا ةروس 6 4 نورشعلاو نماثلا ءزججلا
 دع

 هللا هاطعأ هلتاَء امِم قفنيلف ءهقزر هيلع قيض َرِدق نَمَو -هِتعَس نِم ٍةَعَس وذ تاعضرملاو و عار 2 ناسا احا و 25 هم 1 ا را مع ذا طا :

 اع دقو (2) اسي ِرسُع د ها ل اَهنَتاَء آَم الإ اًسْف ُهَلأ ف ِلَكُي ال هردق ىلع

 نم ريثكو يأ ِةَيَرَ رق نع "مك" وعم " ي يأ" ىلع تلخد رجلا فاك يه َنّيكَو .حوتفلاب

 ىحب مل نإو ةرحآلا يف اَهَتَبَساَحَف ءهِلْسُرَو اير يح أ َنَع اهلهأ ينعي ءتصعَتَتَع ىرقلا

 اهمضو فاكلا 0 4 74 باَذَع اًهَمَبَّدَعَو اًَديِدَس اًباَنِح اهعوقو ققحتل
 ركب يبأو خنا رثكألل

 4 0 اَهْرْمُأ ةّبقنَع ةَبقنع َّناكَو هتبوقع اه لاَبَو ٌتَقاَذَف .رانلا باذع وهو ال

 ىؤأتَي هللا أ 500 ديعولا 0 هيما للا دل دع .اكالهو ارانب

 دق هل نايب وأ ىدانملل تعنت ا مريِذْل لوقعلا باحصأ بتلالا

 0000 ,رّدقم لعفب بوصنم دل دمحم يأ ًهلوُسَر .نآرقلا وه( اًكِذ

 ؛لاحلا ةدارإو لحنا قالطإ نم السرم ازاحجب اهلهأ يف لمعتسم وهف يأ ءاهلهأ ةيرقلا ظفلب نيعي يأ :اهلهأ ينعي

 (لمجلا ةيشاح) .اهلهأ امي دارملا نأ نم تملع امل «ةيرقلل عجار "مهل هللا دعأ" :هلوق يف ريمضلاف

 باحجأف ؟يضاملاب ريبعتلا هجو امف «ةرخآلا يف لصحي امنإ هدعب امو باسحلا نإ :لاقي امع باوج :اهعوقو ققحتل

 (يواصلا ةيشاح) .هعوقو ققحتل ؛يضاملاب ربع هنأب
 هنأ -يسرافلاو جاجزلا بهذ هيلإ- :اهدحأ نورسفملا اهركذ عست تالامتحا نسحأ اذه :ردقم لعفب بوصنم

 ْوَأل :ىلاعت هلوقك الوسر ركذ نإ :ليق هنأك ؛لعفو يردصم فرحب لحني هنأل ؛هلبق نونملا ردصملاب بوصنم .
 هنم لدب هنأ :ثلاثلا ,هنم لدبأف ةغلابم ركذلا سفن لعج هنأ :يناثلا (5١:دلبلا) (ًاميِتيٍةَبَعْسَم يذ مْوَي يف ٌءاَعْطِإ

 :قودعا كلذل تحن الوسر نأ الإ كلذك :ميارلا «لوسر رك ذ:انلرنأ «ةريدقت «لوألا قم ةقاضم :فدج قلع
 اتعن "الوسر" نوكي نأ :سداسلا ءلوسر اذ اركذ يأ «يىناثلا نم فاضم فذح ىلع هنم لدب هنأ :سماخلا

 "الوسر" نوكي نأ :عباسلا .,"ركذ"ل تعن "لوسر اذ"ف «لوسر اذ اركذ يأ ءفاضم فذح ىلع "اركذ"ل

 الإ ءيسرافلاك تاركنلا يف هنايرج ىري نم دنع انايب وأ «ليوأت ريغ نم احيرص الدب الوسر نوكيف ةلاسر نيعمب
 لعفب ابوصنم ”"الوسر" نوكي نأ :نماثلا ءزاجمع. الإ اولتت ال ةلاسرلا نأل ؛"مكيلع ولتي" :هلوق هدعبي اذه نأ

 -الوسر اومزلاو اوعبتا يأ ءارغإلا ىلع ابوصنم نوكي نأ :عساتلا ؛هيلع مدقت ام ةلالدل ؛الوسر لسرأ يأ ردقم



 قالطلا ةروس مامو نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 نيا جرح مدقت امك اهرسكو ءايلا حتفب ٍتسَسْيَبَم هللا ٍتمَياَء :ميلَع أوُلَتَي لسرأو يأ
 ركب يبأو ريثك نبال 4

 اوناك يذلا زفكلا ييفطحلا قو لوسرلاو ركذلا ءيحب دعب ٍتدَحلَّصلا اولعو اوما

 لِيَ اَحِلَص َلَمْعَيَو للاب ْنِمْؤي نَمَو رفكلا دعب هب ماق يذلا ناميإلا روت ىلإ هيلع

 0 اَدَبَأ آف َنيِدِطَح ُرتَأْلآ اَهِتحَح نِم ىرجت سّنَج نونلاب ةءارق ينو

 َنِمَو تاومم ّعَبَس َقَلَح ىذَأَأ ُهَلآ .اهميعن عطقني ال يلا ةنحلا قزر وه © اقْرِ

 «ضرألاو تاومسلا نيب ّنَْْيَب يحولا ٌمألآ ُلَرَمَتَي نيضرأ عبس ينعي َنُهَلْتِم ضَرألا

 وه :يرشخمزلا لاق «ليئربح وأ هسفن نآرقلا وأ 2 يبنلا وه له "الوسر" يف سانلا فلتخاو .هتفص هذه -

 .هنم هلادبإ حصف ءركذلا لازنإ نعم يف هلازنإ ناكف هللا تايآ ةوالتب هفصو هنأل ؛"اركذ" نم لدبأ «ليئربج

 (لمجلا ةيشاح)
 بصن ىلع ءارقلا ةماع :ضرألا نمو (نيلامكلا ريسفت) .ابيرق نيتءارقلا هيحوت مدقت امك رثكألل :اهرسكو

 ئرقو «ضرألا نم نهلثم قلخو :هريدقت فوذحم لوعفم وأ "تاوامس عبس" ىلع فوطعم هنأ :ههجوو "نهلثم'
 (يواصلا ةيشاح) .هيلع مدقم هربح رورحباو راجللاو «ءادتبالا ىلع عفرلاب اذوذش
 نوضرألا امأو ءضعب قوف اهضعب «قابط عبس تاوامسلا نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نأ ملعا :نيضرأ عبس ينعي

 ةوعدف هيلعو هللا قلخ نم ناكس ضرأ لك ينو ءضعب قوف اهضعب تاوامسلاك عبس امكأ ىلع روهمجلاف
 الو ةيناثلا ضرألا ىلإ لزن هدعب نمم دحأ الو دلي هنأ تبثي لو «لوقنملاو تباثلا هنأل ؛ايلعلا ضرألا لهأب مالسإلا

 وأ رمقلاو سمشلا ريغ رخآ اءوض ايلعلا ضرألا تحت امل هللا لعج لهو «ةوعدلا مهغلبو نيضرألا يقاب نم اه

 ةلفعتتم لب ءافاظ تسيل نيف نصحت يسعي ةقورلمقابط الا :ليقو ءاملعلل قذلوق ءاههش ءوضلا نوت
 (يواصلا ةيشاح) .حصألا وه لوألاو ءءامسلا عيمجلا لظتو ءراحبلا اهنيب قرفت

 امك ةفاسم ضرأو ضرأ لك نيب ءضعب قوف اهضعب اقابط نيضرأ عبس امنأ ىلع روهمجلاف :نيضرأ عبس ينعي
 قوتف ريغ نم ضعب قوف اهضعب ةقبطم :كاحضلا لاقو «هللا قلخ نم ناكس ضرأ لك يفو «ضرألاو ءامسلا نيب
 ؛هريغو يراخبلا ىور امك «هيلع ةلاد رابخألا نأل ؛حصألا لوألاو :ييطرقلا لاقو ءتاوامسلا فالخب ؛ةحرفو

 يذلا ام نوردت له" هظفلو «يليقعلا نيزر يبأ نع يذمرتلا يف هتيأر مث :"بيطخلا" يفو «هريغو "نايبلا حور" نم
 نيب «نيضرأ عبس دع يح «ةنس ةئام سمح ةريسم ىرخأ اضرأ اهتحت نإ" :لاق ,ملعأ هلوسرو هللا :اولاق "؟يكتحت

 ."ةنس ةئام سمح ةريسم نيضرأ لك



 ميرحتلا ةروس م1 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 يأ ,«فوذحم. قلعتم ْأَوُمَلَعَتِل ةعباسلا ضرألا ىلإ ةعباسلا ءامسلا نم ليئربج هب لزني
 هس

 ٍءْىَش ِلكَب َطاَحأ َدَق هلآ َنأَو ٌريِدَف ءْىَش لك ىلع هلآ نأ ليزنتلاو قلخلا كلذب مكملعأ

 ةيآأ ةرشع اتنثا ةيندم ميرحتلا ةروس

 ميحرلا ن نمحرلا ا

 تيب يف اهعقاو امل ةيطبقلا ةيرام كتَمُأ نم "50 مرح َمِل بلآ ايي
 اهتبون موي يف مح ةلوصوملا "ام"ل نايب

 1 ا م ا ل ا اهيلع قشو تءاجف ا (ةصفح

 يبأ قيرط نم يقهيبلاو هححصو مكاحلاو ريرج نبا هجرحأ ام هيلع لديو «يوغبلا رسف اذك 0 هب لزني

 مدآو ؛مكيبنك ين ضرأ لك يف «نيضرأ عبس :لاق "نهلثم ضرألا نمو" :هلوق يف ام5 سابع نبا نع ىحضلا

 ملعا ال ذاش هنكلو حيحص هدانسإ 0 لاق ءىسيعك ىسيعو «ميهاربإك ميهاربإو .حونك حونو «مدآك

 هنأ امد سابع نبا نع هلقن حص نإ لومحم وهو :ريرج نبال هوزع دعب ريثك نبا لاقو ءاعباتم هيلع ىحضلا يبأل
 (نيلامكلا ريسفت) .هلاق ام ىلع ,دودرم وهف موصعم ىلإ هدنس حصي مل اذإ هلاثمأو كلذو «تايليئارسإلا نع هذخأ

 (نيلامكلا ريسفت) .طقف "لزن" وأ "قلخخ”ل ةلع وه :ليقو ءاوملعتل :ليزنتلاو
 (نيلامكلا ريسفت) .رصم كلم سقوقم اهادهأ ,ميهاربإ مأ يهو :ةيطبقلا ةيرام

 الف اهمرحأ نأ نيضرت الأ :لاق ؟كئاسن نود نم اذه لعفت «هللا لوسر اي :تلاقف هتبتاعف يأ :خلإ اهيلع قشو

 :525 هنأ ءذ سنأ نع يئاسنلاو سد ةريره يبأ نع هيودرم نباو ياربطلا هاور ءاهمرحف «ىلب :تلاق !اهرقأ
 "كل هللا لحأ ام مرحت مل يبلا اهيأ اي" :هللا لزنأف ءاهمرح يح ةشئاعو ةصفح هب لزت ملف ءأطي ةمأ هل تناك

 ."مرحت مل" :ىلاعت هلوقب قلعتم ءيلع مارح يه تلق ثيح

 تتطاوف ءالسع اهدنع برشيو شححج تنب بنيز دنع ثكمب ناك ّدتُو هنأ هذ رباج نع يراخبلا حيحص فو

 ةحئار هل ,غمصلاب هيبش :ريفاغملاو «تلزنف لسعلا مرحف «ريفاغملا حير كنم مشن انإ :هل نلقف ةصفحو ةشئاع هب

 لمتحيو «ديج قيرط نم تأي مل ةيرام ثيدحو «ةدوحلا ةياغ يف لسعلا يف ةشئاع ثيدح :يئاسنلا لاق .ةهيرك

 ريغ يف يورملا ةيرام ةصق يف ال لسعلا ةصق يف اهنأ حيحصلا :يوونلا لاقو ءاعيمج نيببسلا يف تلزن نوكي نأ
 (نيلامكلا ريسفت) .حيحص قيرط نم تأي مل اهإف ؛نيحيحصلا



 ميرحعلا ةروس هالا/ نورشعلاو نماثلا ءرجلا

 ل 0 خو 8 5ك

 اهعيرحتب ىغَتَبت يلع مارح يه :تلق ثيح .ءاهشارف ىلعو اهتيب ف كلذ نوك

 2 وي ص

 َضَرَف دق .ميرحتلا اذه كل رفغ ©) ْمِحَّر ٌروفغ هَللآَو نهاضر يأ كيناور أ كارت
 امل

 نامبألا نمو «ةدئاملا ةروس ف ةروكذملا ةرافكلاب اهليلحت 1 عرش هلل
 نامبألا لح يأ

 ؛رفكي مل :نسحلا لاقو .ةيرام ميرحت يف ةبقر قتعأ :لتاقم لاق ؟و رفك لهو ءقمألا 0

 املف «هئاسن نيب مسقي ناك ُهي يبلا نأ :اذكه ليصفتلاب اهتصقو ؛يلع مارح ةيطبقلا ةيراملا يأ :يلع مارح يه

 ىلإ هلك هللا لوسر لسرأ تحرع املف ءاهل نذأف ءاهيبأ ةرايز يف هلي هللا لوسر تنذاتسا ةصفح موي ناك

 دنع تسلجف «اقلغم بابلا تدجو ةصفح تعجر املف ءاهيلع عقوف ةصفح تيب اهلحدأف «ةيطبقلا ةيرام هتيراح

 .يكبت ةصفحو ءاقرع رطقي ههجوو ُدْن هللا لوسر جرخف «بابلا

 يف اهيلع تعقو مث يب كتمأ تلخدأ ءكلذ لجأ نم يل تنذأ امنإ :تلاقف ؟كيكبي ام :ةي هللا لوسر لاقف

 نسل" 56 هللا لوس لاقث ريب ةازنأز اذه عنصت تنك ام ءاقحو ةمرح يل تيأر امأ «ءيشارف ىلع يموي

 جرح املف ,"نهنم ةأرما اذه يربخت الف ءكاضر كلذب سمتلأ ءيلع مارح يهف «يل هللا اهلحأ دق ىيراج يه

 دق دلك هللا لوسر نأ كرشبأ الآ :تلاقف اه ةشئاع نيبو اهنيب يذلا رادجلا ةصفح تعرق دلك هللا لوسر

 25 هللا لوسر اهقلطف ءمتكت ملف «تأر امي ةشئاع تربحأو ءاهنم انحار دق هللا نأو «ةيرام هتمأ هيلع مرح

 تريغ "بيطخلا" ةرابع نكل «"نايبلا حور" يف اذه ؛هريغو "بيطخلا" يف امك ءهرس ءاشفإ ىلع ءازجلا قيرطب

 "امبرقي ال" يف يذلا ريمضلا عجري اذإف ءاهيرقي ال نأ فلح نح دي هللا ين لزي ملف ةشئاع تربخأو يأ ءانه نم

 حراشلا نأل ؛حراشلا مالكل فلاخي "نايبلا حور" بحاص مالكو «حراشلا مارمل قفاوي وهف ةيطبقلا ةيراملا ىلإ

 لوزنو ؛ةصفح ةمرح تبثي "نايبلا حور" بحاصو «اهيلإ ةعحرلل ةيآلا لوزنو «ةيطبقلا ةيراملا ةمرح تبثي

 .ةصفح ىلإ ةعجرلل ةيآلا

 :لاقف ءانيب لالحلا ميرحت يمس ثيح «نيمي لوك ميرحت نأ هيثم ةفينح وبأ انمامإ هب لدتسا :خإ ميرحت ناميألا نمو

 يا لا الا .يعفاشلل افالخ كلي ةفينح يبأ دنع ةرافكلا هيف مزليف "مكناميأ ةلحت مكل هللا ضرف دق"

 عم نيميب فلحو :يعشلا نع قازرلا دبع ىورو «نيميلا ظفلب ىتأ دلي هنأ لامتحال؛ انيمي هنوك ةرافكلا بوجو

 قفاوي يبعشلا لوقف ءانيمب تناكف اهمرح :ةداتق لاقو «نيميلا ةرافك هل لعجو «ميرحتلا يف هللا هبتاعف ميرحتلا

 هنأ انهض سابع نبا نع مكاحلا هجرحأ ام اضيأ هديؤيو «نآرقلا رهاظ وهو ءانلوق ديؤي ةداتق لوقو «يعفاشلا بهذم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا التو «ةقر قتع :ةرافكلا ظلغأ كيلع :لاق ءامارح يلع يتأرما تلعج :لاقف لجر هءاج



 ميرحتلا ةروس دي نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 نإ ار ْذِإ ركذاَو 5 مك ْمِلَعْلا ّوهَو مك رصان كلا ُهَلَو هل روفغم هنأل

 فب تأت اّمَلَف هيشفت ال :اهل لاقو «ةيرام ميرحت وه اًئِيِرَح ةصفح يه .ِهِحَوْزَأ ضَعَب

 فرع هب أبنملا ىلع ِهيَلَع هعلطأ هنآ هَرَهْظَأَو كلذ يف جرح ال نأ اهنم انظ ةشئاع

 00 هنا ٍضْحَب ْنَع ضَرْعَأَو ةصفحل ءُهِضْعَب

 هل هلعجو «لسعلا ىلع هفلح ةصق يف يذمرتلا ثيدحب بقعتو «ةمألا ميلعتل ةرافكلا لزن امنإو :هل روفغم هنأل
 هنأ ةرام ميرحت ةصق يف سنأ نع رجح نبا خيشلا لاقو «هيف اصن سيل ناك نإو ءرفك هنأ هرهاظو «نيميلا ةرافك

 «ةيراح باصأو «هنيمب نع رفك ٌدْعي هنأ انغلب :لاق اى سابع نبا نع رذنملا نباو ريرج نبالو ةبقر قتعأ دي
 ْ (نيلامكلا ريسفن) ."روثنملا ردلا" ف اذك

 ميهاربإ مأ نأ ادحأ يربخت ال :ةصفحل هك يبلا لاق امد رمع نبا نع ءايضلل "ةراتحملا" يفو :لإ ةصفح يه

 ريسفت ف ليقو «هوحن امد سابع نبا نع رذنملا نبالو «ةيآلا تلزنف ةشئاع تربخأ يح اميرقي ملف «مارح يلع
 يبلا ىلع ةصفح تلحد «ةيآلا يف فذ سابع نبا نع يناربطلا جرخأ «رمعو ركب يبأل هدعب ةفالخلا نإ :ثيدحلا

 ةصفح تبهذف تم انأ اذإ ركب يبأ دعب رمألا يلي كابأ نإف ؛ةراشبب كرشبأ ىح ةشئاع يربخت ال :لاقف دي
 نم ركاسع نباو يدع نبا هاور اذكو «ريبخلا ميلعلا ينأبن :لاق ؟اذه كأبنأ نم :ةشئاع تلاقف «:ةشئاع تربخأف

 (نيلامكلا ريسفت) .كاحضلا نع ميعن وبأ هجرخأو ءامّتض سابع نبا نع قرط

 اذهو «هدعب ةمألا ىلع نيتفيلخ نانوكي ركب ابأ ةشئاع ابأو رمع اهابأ نأ اضيأ اهيلإ رسأو :خلإ ةيرام ميرحت وه
 لوألا ,نيلوعفم ىلإ ىدعتي هنأ ىلإ ةراشإ هردق :ةشئاع هب تأبن املف (لمجلا ةيشاح) .اهاضر بلط يف هلك

 تءاج دقو «هيلع ةلالدلل ؛لوألا لوعفملا فذحي دقو ءافيفخت راجلا فذحي دقو ءرجلا فرحب ىناثلاو هسفنب

 يأ ءابلاب رورحب يناثلاو« امهوأ فذح نينثال ىدعت "هب تأبن املف" :هلوقف «ةيآلا هذه يف ثالثلا تالامعتسالا

 (لمجلا ةيشاح) .راحلا فذحو اههركذ "اذه كأبنأ نم" :هلوقو ءامهركذ "هب اهأبن املف" :هلوقو ءاهريغ هب تأبن

 ةيشاح) ."هيلع هللا هرهظأو" :لاقي نأ حصي الف هلعف وهو «ةيرام ميرحت وه هب أبنملا نأل ؛حماست هيف :هب أبنملا ىلع

 .ةيراملا ميرحت نم ةصفحلا ربح وه انهه هب أبنملا نأل ؛حماست حراشلا مالك يف سيل :لوقأ (لمجلا

 :فيرعتلاو :ةصفح يبلا فرع يأ :هضعب فرع (يواصلا ةيشاح) .لسعلا وأ ةيرام ميرحت وه يأ :هضعب فرع

 .اهتبحاص ىلإ هتشفأ يذلا ثيدحلا ضعب يأ "هضعب" :هلوقو «نييبتلا

 نأ نم افوخ ضعبلا كلذ نع ضرعأ امنإو ؛هدعب نيتفيلح نانوكي ركب ابأو اهابأ نأ وهو يأ :ضعب نع ضرعأو
 - (يواصلا ةيشاح) .هلثم امه سابع نبا نع هيودرم نبالو ءادسح نيقفانملا ضعب هراثأ امبرف «سانلا يف رشتني



 ميرحتلا ةروس مهم نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 يأ آَبوُمت نإ .هللا يأ جي ٌريِبَكْلآ ُميلَعْلا ف ابك لاَ 1 كأبْنأ نم تَلاَق مب اَهَأَيَت اّمَل

 عم كلذ امكّرس يأ «ةيرام ميرحت ىلإ كلا ١ . «بولق َتَعَص َدَقَف ِهَللأ ىلإ ةشئاعو ةصفح

 "بولق" قلطأو ءالبقت يأ ,فوذحم طرشلا باوجو «بنذ كلذو و ,هل 05 يبلا ةهارك
 ةينثتلا ىلع عمجلا

 نِإَو ةدحاولا ةملكلاك وه اميف نيتينثت نيب عمدا لاقثتسإل معي رعي لو 'نيبلق" ىلع
 امهاصتال

 ّىبنلا يأ لَ انواعتف ا ةءارق يفو ءءاظلا يف هل ف ”ةيناغل ءاتلا ماغدإب اًرّهَّظت

 ركب وبأ 1 ةيط ”يرتجت هرصان نلوم لصف وه : هللا نِإَف ههركي اميف

 576 ةكَبَلَمْلاَو ةيرضان تر ال حا رع له رسل لا ومنع

 "ضعب نع ضرعأو" :"بيطنخلا" يفو «ةيرام ثيدح وهو امركت ضعب فيرعت نع يأ :ضعب نع ضرعأو <
 طق ميرك ىصقتسا ام :نسحلا لاق ؛ةرشع نسحو ءايحو «تارابعلا يف ىصقتسي نأ هنم امركت ضعب مالعإ يأ

 نم افوح ؛ةفالخلا ركذ نع ضرعأو «ةمألا ركذ ىلع اهبتاع امنإو «ماركلا لعف نم لفاغتلا لاز ام :نايفس لاقو

 .باتعلا يف ةغلابملل ؛تافتلالا هجو ىلع باطح :ابوتت نإ .سانلا يف رشتني نأ

 بنذلا لحأل هللا ىلإ ابوتت نإ يأ «طرشلل ليلعت اذهو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ليلعتلل ءافلا :امكبولق تغص دقف

 يأ :بنذ كلذو ."بيطنخلا" يف ام هديؤيو (لمجلا ةيشاح) .خلإ امكبولق تغص دق هنأ وهو ءامكنم ردص يذلا

 .طرشلل ليلعت "تغص دقف" :هلوقو :باوجو (نيلامكلا ريسفت) .بنذ هكرتو «ءبحاو ههركي ام ةهارك نإف

 .امكل اريخ ناك ابوتت نإ يأ ءهب ملعلل فوذحم طرشلا ءازجف :"بيطنخلا" ةرابعو ءامكتبوت عي :البقت يأ

 ةملك يف نيسناجتملا عامتجا نم ارارف "خلإ نيتينثت نيب عمجلا لاقثتسال" :هلوقو ."نيبلق" :هلوقب يأ :هب ربعي ملو
 اظفل يأ :ةدحاولا ةملكلاك .لكشي ال هنأل ؛امهوعمج نينثا نم نيئيشلا اوركذ اذإ برعلا نأش نمو «ةدحاو

 اع نباو عفانو ريثك نباو ورمع يبأل يأ :ةءارق يفو .هيلإ فاضملا ءزج فاضملا نأل ؛نيعمو «ةفاضإلاب

 نأ زوجيو .«نييوحنلا بهاذم ضعب ىلع اذهو ؛خسانلا لوخد لبق يأ :لإ ىلع فوطعم (نيلامكلا ريسفت)
 (يواصلا ةيشاح) .عيمجلا ربخ "ريهظ"و ,هيلع فطع هدعب امو أدتبم "ليئربح" نوكي
 لكلا نع ربخلاف يأ "هيرصان نونوكيف يأ" :هلوقو "نينمؤملا حلاصو ليربجو" :ىلاعت هلوق يأ :خلإ ىلع فوطعم
 يوتسي اليعف نأل ؛عمجلا نع درفملاب ربحأ :خلإ ةكئالملاو .امهنم دحاو لك دعب ردقيف "هالوم" :ىلاعت هلوق وه
 ابييطت :تلق ءاهيلإ اهدعب ام مض يف ةمكحلا امو ءىمظعلا ةيافكلا يه هللا ةرصن نإ :تلق نإ .هريغو دحاولا هيف

 (يواصلا ةيشاح) .لوسرلا بناجلا اريقوتو نينمؤملا بولقل
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 .امكيلع هرصن يف هل ناوعأ ؛ءارهظ مج >ريهظ ةيرؤك د لاو, هللا“ ريت :كعياقلل د دعب

 جوز در ديدشتلاب :ةلدتي نأ هجاوزأ ّينلا قلط يأ ةككلطاف 1
 عقانو وزتعا آل

 دل ليدل عقب لو قرشا تارت ةلباو كارينا وص وا
 ماس دع تاعيطم ٍتَتِيدَق تاصلخم ٍتسَتِمَؤُم مالسإلاب تارقم ٍتمَمَسُم طرشلا

 قالا

 ا وو وم ولا + اًراَكَبَأَو سبيت تارجاهم وأ تامئاص ٍتدَح
 ل

 مهمانصأك َةَراَجِلَآَو رافكلا ْساَنلَآ اَهُدوَقَو را قاعت هل ةعاط ىلع 5

 انيَلَع هوحنو بطحلاب دقتت ايندلا رانك ال «هركذ امم دقتت ةرارحلا ةطرفم اهنأ يعي ءاهنم

 يلقلا طلغ نم لي الع "رثدلا" ق: قابس امك «رتشع ةعست 2-2 ءاهتنزحخ ٌةَكِبنَلَم

 آم هللا َن ا شطبلا يف دادس

 نيقفانمللو «دادترالا نح نينمؤملل فيوخت ةيالاو ,ديكأت 00 ام نولَتْفِو

 ذيع كلذ مه لاقي مويلا اوز ذك )7 اوزدك نيولا اي: منفولف قود مهيعتسلاو نفعل
 اجيأتي .هءازج يأ جب َنوُلَمَعَت متنك اَم نور 0 يأ رانلا موحد

 0 ا ا و كلبا لإ ويس اوما 2

 هللا رمأ ام لوصعي ال يأ ةلالحلا نم لدب ٌمُهَرَم ا

 قلعم هنأب باحأف ؟انهه لصحي مل هنأ عم قيقحتلل هللا مالك ف يحرتلا نإ :لاقي امع باوح :ليدبتلا عقي ملو

 (يواصلا ةيشاح) .فيوختلل انهه "ىسع" نأب اضيأ بيحأو «نهقلطي لو لكلل قيلطتلا وه ءطرشلا ىلع

 دجي نأ ىلإ اكسمم لازي الف ءهعم داز ال حئاسلا نأل ؛احئاس مئاصلا يمسو ءامذ سابع نبا لوق اذه :تامئاص

 (يواصلا ةيشاح) .اهراطفإ تقو ءيجي نأ ىلإ كسمي مئاصلا كلذكف .همعطي ام

 (لمجلا ةيشاح) .ىلوألا ةلمحلا دافم وه ةيناثلا ةلمحلا دافم نأل يأ :ديكأت

 :هلوقو «صولخلا يف ةياغلا تغلب يأ «ةبوتل ةفص روكشلاك ةغلابم ةغيص هنأ ىلع يأ «نونلا حتفب :احوصن

 ىلع ةغلابم ةبوتلا هب تفصو ءاروكشو اركش ركشك احوصنو احصن حصن :لاقي ءردصم وهف يأ "اهمضو"

 (يواصلا ةيشاح) .نيتءارقلا نم لكل "ةقداص" :هلوقو «ناتيعبس ناتءارقلاو .«"لدع ديز" دح
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 كبَر ىَسَع هيلإ دوعلا داري الو «بنذلا ىلإ داعي ال نأب ةقداص و نونلا حتفب

 اَهيحَت نم ىرجت نيتاسب ٍسنَج ْمُكَلِخَدُيَو ْمكياَيَس بكد َرْوَكُي نأ عقت ةيجرت

 كر قت فنون 40 اراك يذلا بلا رانلا لاحدإب هللا ىرخن ال َمْوَي ُرَهْنألا
 و

 ع

 ةنحلا ىلإ اَنَروُت اَمَل منَ اك فناسم َنولوقَيإ هاب نوكي و مهمامأ ٌمِبِدَي دّيَأ

 ىبنلا اجيت روف نم لح ىلع َكَنِإ انبر اكل رِفْغَأَو مهرون أفطي نوقفانملاو

 تقملاو راهتنالاب 0 ظاَغَأَو ةجحلاو ناسللاب ١ ريقفنمل 1 4 فيسلاب نحل ٍدهلج ب

 كرتب احوصن حصنت وأ ءحصن تاذ هنوك نأ ءروكشلاو ركشلاك حصنلا نيعك. ردصم هنأ ىلع ركب يبأل يأ :اهمضو

 «ةغلابملا ةينبأ نم لوعف حوصنلاو :"نايبلا حور" يفو (كرادملا ريسفت) .شفحألا دنع :ةقداص .هنع بات ام ىلإ دوعلا

 لوأ نأ امكف «ىوقتلا بتارمك ةبوتلا بتارم :هنللل يناشاقلا لاقو .حصنلا يف ةغلاب يأ ءروكشو روبص لحر :مهلوقل
 نع عوحرلا اهلوأ ةبوتلا كلذكف «ةينانألا نع ءاقتالا اهرخآو ؛ةيعرشلا تايهنملا نع بانتجالا وه ىوقتلا بتارم

 اصخلم «قيقحتلا لهأ دنع رئابكلا تاهمأ نم وه يذلا دوجولا بنذ نع عوجرلا اهرخآو ءيصاعملا
 لمعلا نم دبعلا بوتي نأ حوصتنلا ةبوتلا :هذ باطنخلا نب رمع نع هححصو مكاحلا ىور :هيلإ دوعلا داري الو

 «هوحن افوقوم ه2 سابع نبا نع ريرج نبالو «هلثم اعوفرم امنُثَذ سابع نبا نع دمحألو ءادبأ هيلإ دوعي ال مث ؛ئبسلا
 ققحت يف يفكي هنأ "فقاوملا" يف امك «ةنسلا لهأ بهذم فلاخي الف «صاوخلا ةبوتب صوصخ دوعلا مدع طرش لعلو

 نأو «بنذلا كلذ داعي ال نأو «ملاظملا ءادأ :ارومأ ةبوتلا يف ةلزتعملا طرشو .دوعي ال نأ ىلع مزعلاو مدنلا ةبوتلا

 ال نأ ىلع اعمجم ءىضم ام ىلع امدان دبعلا نوكي نأ يه :نسحلا لاقو .اهيف ةبحاو ريغ اندنع يهو «مدنلا ميدتسي

 (نيلامكلا ريسفت) .مكسفنأ نوحصنت ةبوت :بيسملا نبا لاقو «هيف دوعي

 :اونمآ نيذلاو ."ركذا" رامضإب وأ "مكلحدي"ب بوصنم :موي .عوقولا بحاو يحرتلا اذه نأ ىلإ ةراشإ :عقت

 ًادتبم وأ الاح وأ افنأتسم "ىعسي مهرون" :هلوق نوكيو ؛"هعم" :هلوق ىلع فقولاف «"يبنلا" ىلع فوطعم امإ
 (يواصلا ةيشاح) ."ىعسمي مهرون" ةلمج هربح
 :ذ سابع نبا لاق :"ريبكلا" يفو (نايبلا حور) .مالسلا راد ىلإ اولصي نأ ىلإ ةمادإلا وه مامتإلا نم دارملا :انل ممتأ

 ."بيطخلا" نم «هيلإ جيتحا اذإ فيسلاب اذكو :ةجحلاو ناسللاب .اقافشإ نيقفانملا رون ءافطإ دنع كلذ نولوقي

 ."حارصلا" يف اذك .ضغبلا :هانعم "تقئملاو" :هلوقو .ناويحلاب ةحيصلا :راهتنالا :”حارصلا" ف ءرحزلا :راهتنالا :راهتنالاب
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 3 1-0 دص
 00 ا رب ةينيإ . نبا

 حون تارما اورفك تريلل الثم هللا برص .يه ؛::ريصملا َسْئِبَو ٌمنِهَج َمهلَوَأَمَو

 .اترفك ذإ نيدلا يف اًمهاَتَناَحَف نّيَحِلَص اَنِداَبِع ْنِم ِنيَدَبَع تحن اًنَئاَك ٍطوُل َتأَرمَآَو

 اهمساو - طول ةأرماو «نونجم هنإ :هموقل لوقت -ةلهاو اهمساو- حون ةأرما تناكو

 ْمَلَف نيخدتلاب ارامنو ءرانلا داقيإب اليل هب اولزن اذإ هفايضأ ىلع هموق لدت - ةلعاو
 ةعلاو :لتاقم نعو

 َعَم َراثلا الخذأ :امهل َليِقَو اًئيش هباذع نم هللا م اَمِهَتَع طولو حون يأ اَيِبْعُي

 اونماَ تريذلل الثم هللا َبَرْصَو .طول موقو حون موق رافك نم 2: َنيِلِجَدلا

 ءاهيلجرو اهيدي دتوأ نأب نوعرف اميذعف «ةيسآ اهمساو ىسومب تنمآ َرَوْعَرِف َتأَرَمَآ

 نم اهنع قرفت اذإ تناكف ءسمشلا اهب لبقتساو «ةميظع ىحر اهردص ىلع ىقلأو
 ايإإ قرفت"ل لعاف

 0000 ةكئالملا اهتللظ امب لكو

 (يواصلا ةيشاح) .طق يبن ةأرما تنز ام هنأ :هذ سابع نبا نع درو امل ءانزلا يف ال يأ :نيدلا يف امهاتناخف

 .ةربابحلا هب تربحأ دحأ هب نمآ ذإو :هموقل لوقت (يواصلا ةيشاحإ ."امهاتناخف" :هلوقل ليلعت :اترفك ذإ

 ريسفت) .ءاهلاب ةلهاو :خسنلا رثكأ ٍيثو ؛"ليزنتلا ملاعم" يف امل قباطملا وهو ؛ةخسن يف اذك :ةلعاو اهمساو
 ةأرما ةنايحو «نونحب هنأ :اطوق حون ةأرما ةنايخ نأ :ه#و سابع نبا قيرط نم مكاحلا هاور اذك :لدت (نيلامكلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ناميإلا اترهظأو قافنلا اترسأ :يبلكلا لاقو ؛هفيض ىلع اهتلالد طول

 . حارصلا" يف اذك .هلثم ناخدإلاو ,ناحدلا جورح :نحدلا :نيخدتلاب

 يف «ةعبرأ هتأرمال دتو نوعرف نأ :مد ةريره يبأ نع حيحص دنسب يقهيبلاو ىلعي وبأ جرخأ :خلإ ىسومب تنمآ

 دتو نوعرف نأ ه9 ةريره يِبأ نع ديمح نب دبع جرخأو «ةكئالملا اهتلظأ اوقرفت اذإ اوناكف ءاهيلجرو اهيدي

 ىلإ اهسأر تعفرف «ءسمشلا نيع امي لبقتساو ءىحر اهردص ىلع لعجو ءاهرهظ ىلع اهعجضأو ءاداتوأ هتأرمال
 نع هححصو مكاحلا ىورو «ةنجلا يف اهتيب نع امل هللا جرفف "ةنجلا يف اتيب كدنع يل نبا بر" :تلاقف ءامسلا

 اهتيب ىرت تناكو ءاهتحنحأب ةكئالملا اهتلظأ اهنع اوفرصنا اذإف ءسمشلاب بذعت نوعرف ةأرما تناك :ناميلس

 (نيلامكلا ريسفت) .برشتو لكأت ةيح يهو ةنجلا ىلإ تعفر :ناسيك نب نسحلا لاقو «ةنجلا يف

 (حارصلا) .نوحاطلا رجح :رصقلاب :ىحر
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 لهسف هقأرف اهل فشكف ٍةَنَجْل ىف اَنْيَب َكَدنِع ىل ٍنْبَآ ٍتَر بيذعتلا لاح يف َتلاَق ْذِ
 َتيِملظلا مّوقلا رم ىتَو هبيذعتو ءهِلَمَعَو َوَعَرِف نِم ىخيَو بيذعتلا اهيلع

 لكأت يهف ةيح ةنجلا ىلإ تعفر :ناسيك نبا لاقو .اهحور هللا ضبقف «هنيد لهأ ١
 تا هسه ل ع

 هلعف ىلاعت هللا قلخب اهعرد بيج يف خفن ثيح ليئربج يأ اًنِحوُر م هيف انَخَفَتَف
 ةلزنملا هبُّمُكَو هعئارشب ابر ِتَملَكِب ٌتَفَّدَصَو ىسيعب تلمحف اهحرف ىلإ لصاولا

 ارارم ةصقلا رم دقو

 17118 .نيعيطملا موقلا نم م2 َنيِتِنَقْلَا َنِم ٌتَناَكَو

 .اهحور تعزتناو ءءاضيب ةرمرم نم ةنجلا يف اهتيب تأر يح بجحلا تعفر كلذ تلاق امل :يور :خلإ هتأرف

 :يعاقبلا لاقو «هريغ هب حرص امك ءاهعرد بيج انه جرفلاب دارملا نأ ىلإ ريشي :اهعرد بيج يف (نايبلا حور)
 ."بيطنخلا" نم «ليوأتلا ىلإ ةجاح الف اذه ىلعو «يقيقحلا اهحرف يف وأ

 وهو ليئربج لعف يأ "هلعف" :هلوقو ."انقلخب" لوقي نأب رامضالل ماقملا ناكو ء"انخفن"ب قلعتم : هللا قلخي

 انلصوأ "انحور نم هيف انخفنف" ئيعمف ءاهجرف ىلإ لصاحلا ءاوهلا ال حيرلا وهو هرثأ لاصيإ "هقلخ" نيعمو ؛خفنلا
 ىلع فوطعم ”ىسيعب تلمحف" :هلوقو ءاهصيمق بيج يف خفن امل «ليئربج سفن نم جراخلا ءاوهلاو حيرلا هيلإ
 (لمجلا ةيشاح) .ىسيعب تلمحف هيلإ لصوف يأ «لصاولا
 (يواصلا ةيشاح) .ةدحاو ةعاس يف عضولاو لمحلاو خفنلاف ,خفنلا بقع يأ :ىسيعب تلمحف

 (يواصلا ةيشاح) .نيلماكلا لاجرلا ةعاط نع رصقت مل اهتعاط نأب راعشإ هيفو ءمهنم ةددعم يأ :نيتناقلا نم

 .3ع ىسوم يخأ نوراه باقعأ نم نيحلاصلا تيب لهأ نم اهنأل ؛اَتريشعو اهطهر مهو يأ :نيعيطملا موقلا نم
 :تونقلاو هلل نيعيطم اوناك مهنأل؛ اتريشعو اهطهر مهو مهلسن نم يأ :نيعيطملا موقلا نم (يواصلا ةيشاح)
 .ةعاطلا ىلع نيبظاوملا دادع نم تناك امهنأ :يناثلاو ,نيهجولا دحأ اذهو ؛"بيطخلا" نم ,ةعاطلا



 ةيآ نوثالث ةيكم كلملا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةردقلاو ناطلسلا ُكِلُمْلأ هفرصت يف ِهِدَّيِب ىِذَّلأ نيثدحما تافص نع هزت َكَرَبَت

 امه وأ ةرخآلا يف ةزّيَلآَو ايندلا يف َتَوَمْلَآ َقَلَ ىِذَلا 7 ل ءْىَش دلك نهرمو

 اهمدع وأ اهذض توملاو ءساسحإلا هب ام يهو ةايحلا ال ضرعت ةفطنلاف ءايندلا يف

 ا دادس لا اهدا سنا هواه هه تل همق وج ل ع ع ا نا ا 3 يناثلا ىلع قلخلاو ,نالوق

 نع «ربقلا باذع نم يجنتو يقت اهنأل ؛ةعناملا ةاروتلا يف ىعدتو «ةيجنملاو ةيقاولا اضيأ ىمستو :خلإ كلملا ةروس

 ناقد 2 لا لور دفا ووعد وبا عووز هرقلا يف اهبحاص نع لداحت اهنأل ؛ةلداحملا اهيمسي ناك هنأ باهش نبا

 يهو «ةنجلا هتلخدأو «رانلا نم هتحرحأف ؛ةمايقلا موي لجرل تعفش ةيآ نوثالث الإ يه ام هللا باتك نم ةروس نإ'

 مكل سيل :هالجر لوقتف «هيلحر لبق نم ىتؤي هربق يف تيملا عضو اذإ :لاق دوعسم نب هللا دبع نعو ؛"كرابت ةروس
 أرقي ناك هنأل ؛ليبس هيلع مكل سيل :هناسل لوقيف هسأر لبق نم ىتؤي مث «كلملا ةروسب موقي ناك هنأل ؛ليبس هيلع

 رثكأ دقف ةليل يف اهأرق نم «كلملا ةروس ةاروتلا يف يهو «هللا باذع نم ةعناملا يه :لاق مث ءكلملا ةروس يب

 (لمجلا ةيشاح) ."نمؤم لك بلق يف كلملا كرابت نأ تددو" :ُةْفي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نعو «بنطأو
 (لمجلا ةيشاح) .ءاشي فيك اهيف فرصتي «تادوجوملا رئاس نم نكمتلاو ءاليتسالا يأ :ناطلسلا

 سابع نبا نع يكحف ؛«ةايحلاو توملا يف فلتخا هنأ ملعاو «ةردقلا راثآ ضعب ليصافت يف عورش :خلإ قلخ يذلا
 لباقت نم امهلباقتو «نايدوحو نارمأ توملاو ةايحلا اذه ىلعف ءنامسح ةايحلاو توملا نأ لتاقمو يبلكلاو

 .ةكلملاو مدعلا لباقت نم امهلباقتف «ةايحلا مدع توملا :ليقو «نيدضلا

 معأ ةايحلا مدع يأ "اهمدع وأ" :هلوقو «ةكرحلاو سحلا داضت ةيدوحو ةفص وهف «ةايحلا دض يأ :اهدض توملاو

 لهأ دنع توملا نأ قحلاو «توملا فيرعت يف يأ "نالوق" :هلوقو «. اهنع ارخأتم وأ اهيلع اقباس نوكي نأ نم

 ةرياغم «تاذلا سفن ىلع ةدئاز ةيدوحو ةفص ةايحلاو «ةدوربلاو ةرارحلا< ةايحلل ةداضم ةيدوجو ةفص ةنسلا

 .ةلزتعملا لوق يناثلاو «ةنسلا لهأ لوق لوألا يأ :نالوق (نايبلا حور) .ةردقلاو ملعلل

 وهو يأ "ريدقتلا ئبعم" :هلوقو «ةايحلا مدع هنأ وهو توملا ريسفت يف يناثلا لوقلا ىلع يأ :يباثلا ىلع قلخلاو

 "توملا قلخ" نيعمف «ميدقلا ملعلا قلعت اذكو «يلزألا ةدارإلا قلعت ريدقتلاب دارملاو ؛«تايمدعلاو تايدوجولاب قلعتي

 رمأ هنأل ؛ةقيقح قلخلا هب قلعتيف اهدض هنأ وهو لوألا ىلع امأو يأ «لزألا يف هملعو هدارأ هنأ ايمدع هنوك ىلع

 (لمجلا ةيشاح) .مدعلا نم جرخمي يدوحجو



 كلملا ةروس هه نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ٌريِرَعْلأ وه هلل عوطأ المع أ دي ُدلَبَع ُنَسَحَأ َرْكُيَأ ةايحلا يف مكر بتخيل مُكَوْلَبَيِل ريدقتلا ىنعمم

 رسول ول اب لإ بات نمل (2) ُروفَعَلا هاصع نمم هماقتنا يف

 نِم نهريغل الو نه نَمحَّرلَأ ٍقلَح ىف ىَرَت ام ةسامم ريغ نم ضعب قوف اهضعب
 00 1 ا و ارم واو عدول نال و همر 0 طي ايلا داع اك يجو حقن 6 7 قل“ يت ع خذ بسانت مدعو نيابت ٍتْؤفت

 لوألا ىلع امأو «نايلزألا ملعلاو ةدارإلا قلعت هنأل ؛تامودعملاو تادوجوملاب قلعتي ام وه يأ :ريدقتلا ىنعمب

 «ربتخملاو يلتبملا ةلماعم مكلماعي يأ :مكولبيل (يواصلا ةيشاح) .يدوجو رمأ هنأل ؛ةقيقح قلخلا هب قلعتيف

 (يواصلا ةيشاح) .تامولعملا ددجتب ددجتي ىلاعت هملع نأ ةيآلا رهاظ نم مهوتي دق ام عفدناف

 :دوعسلا وبأ لاق «'مكولبيل" ناث لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو «زييمت ”المع"و ءربخو أدتبم :المع نسحأ مكيأ

 رابتعاب ملعلا عم نم - ىولبلا لعف يف يأ - هيف امل بولقلا لاعفأب قيلعتلا صاصتخا عم ىولبلا لعف قيلعتو
 (لمجلا ةيشاح)إ .ةيعبتلا ةراعتسالا قيرطب :ليقو «ليثمتلا قيرطب هارحم يرجأ كلذلف ءرظنلاك هتبقاع

 ساحن نم ةعبارلاو ,ديدح نم ةئلاثلاو ءءاضيب ةرمرم نم ةيناثلاو ءفوفكم جوم نم ىلوألاف يأ :تاوامس عبس
 (يواصلا ةيشاح) .ءارمح ةتوقاي نم ةعباسلاو ءبهذ نم ةسداسلاو «.ةضف نم ةسماخلاو «رفصأ

 وأ ؛لابجو لبجو لامجو لمجك قبط عمج وأ ءباحرو ةبحرك ةقبط عمج «"تاوامس عبس"ل ةفص :اقابط
 :مطوق نم اقابط تقبط يأ «ردقم لعفب بوصنم هنأ وأ «ةغلابلا ىلع هب فصو ءاقابطو ةقباطم قباط ردصم

 :يعاقبلا لاق ءضعب قوف اهضعب يأ اقابط :امُذ سابع نبا نع يور «ىرخأ قوف ةقبط هلعج يأ «لعنلا قباط
 .كلذ نع اجراخ اهنم ءزج نوكي الو ,ىرخألا نم ءزجلل اقباطم اهنم ءزج لك نوكي ثيحب
 عيمج نم ةضيبلا رشق ةطاحإ امب ةطيحم ايندلا ءامسلاو «ةيرك ضرألا نوكت نأ الإ كلذك نوكت ال يهو :لاق

 هيلإ ةبسنلاب ارقأ وه يذلا يسركلاو «لكلاب اطيحم شرعلا نوكي نأ ىلإ اذكهو ءايندلاب ةطيحم ةيناثلاو «بناوجلا

 «كلذك امنأ ةئيهلا لهأ ررق دقو «ةبسنلا هذمي اهقوف ىلا يف ءامس لكو !هتحت امي كنظ امف «ةالف يف ةاقلم ةقلحك

 (لمجلا ةيشاخ) .هقفاوت هرهاوظ لب «هفلاخي ام عرشلا يف سيلو
 .ضرألاو تاوامسلا نيب لصفلا ىلع ةلادلا ثيداحألا نم ذوحأم وه :ةسامم ريغ نم

 عضو "عبسلا" ةفص يضاقلا اهلعجو «ىلاعت هقلخ لامكل ةنيبم ةفنأتسم ةلمجلا نأ ىلإ ريشي :نهريغل الو نه

 قلخ هنأ وهو «توافتلا نم نهتمالس ببس ىلع اهيبنتو ؛نهقلخل اميظعت "نهيف ىرت ام" عضوم
 (نيلامكلا ريسفت) .نامحرلا



 كلملا ةروس ه4 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 مث .قوقشو عودص > روطف نِم اهيف ئَرت لَه ءامسلا ىلإ هدعأ َرَصَبْلآ ْعجْرَأ

 مدعل ًاليلذ اًِساَح ٌرَصَبْلا َكِيَلِ عحري َبلَقنَي ةرك دعب ةرك نيزك ّرَصَبلا عجْرَأ

 ىبرقلا اَيَنّدلَآ َءآَمَّسلَآ اَنَيَر َدَقَلَو .للخ ةيؤر نع عطقنم :) ٌريِسَح ّوهو للخ كاردإ

 0 ا 90 موجنب حيبدصمب ضرألا لل

 ؛اهيف المأتم ءىرحأ ةرم اهيلإ رظناف ارارم اهيلإ ترظن دق يأ رصبلا عحراف :"يواضيبلا" يف :رصبلا عجراف

 "رصبلا عحراف" :هلوق :"نيمسلا" ةرابعو ءال يغبني ام اهعامجتساو اهتماقتساو اهبسانت نم هب تربخأ ام نياعتل

 ريثكتلا لب هتقيقح هب داري ال ئثم وهو «"نيترم" لك ردصملا ىلع بصن "نيترك"و «"ىرت ام" :هلوق نع ببستم

 «ليلك وه وأ رجدزم يأ (4:كلملا) «؟ٌريِسَح َوْهَوًائساَحٌرّصبْلا َكِيَلِإ ْبِلقْني :هلوق ليلدب
 اذهو «كينانحو كيدعسو كيبل" :مهلوقك اذهو ,«تارك ىيعملا امإو ءثالث الو نيترظنب نايتأتي ال نافصولا ناذهو

 «ضرغلا ضقانت الإو ؛ىرخأ دعب كل ةباجإ يأ ريثكتلا نوديري امنإ ,دحاولا عفش ةينثتلا هذهب نوديري ال "كيذ

 ىلع اهبصنو «نيترم هانعم "نيترك" :ةيطع نبا لاقو ءفطعلا وهو اهلصأ هديفي امك ةنيرقب ريثكتلا ديفت دق ةينثتلاو
 (لمجلا ةيشاح) .اهئاهتناو اهريس يف اهبكاوك رصبيل ةيناثلاو ءاهءاوتساو اهنسح ىريل ىلوألا :ليقو ءردصملا

 هرطف :لاقي «قشلا وهو ءرطف عمج :يرشخمزلا لاقو (سوماقلا) .ءيش يف قشلا وه :عدص عمج :عودص
 نأل ؛لعافلا ئيعمب ليعف وهو «ةعجارملا ةرثكو ةدواعملا لوطل ؛ءايعإلا ةياغ غلابو ليلك يأ :ريسح وهو .رطفناف

 . رداصملا جات" يف امك «ءايعإلا وه روسحلا

 ىلضف دنه :لوقت امك ليضفت ةغيص "ىبرق"ف «تاوامسلا يقاب نم ضرألا ىلإ برقأ يلا يأ :ضرألا ىلإ ىبرقلا

 ءاهءارو ام بجحت ال ةفافش ءامسلا نأل ؛يسركلا وأ شرعلا يف ةتباث بكاوكلا نأ نم مدقت ام فلاخي الو «ءاسنلا

 «ةعبسلا بكاوكلا ريغ يف اذهو ءاهيلع اهراهظإب نييزتلا ذإ ؛اهيف ةتباث اهنأ يضتقي ال بكاوكلاب ايندلا ءامسلا نييزتف

 يف خيرملاو ؛ةسداسلا يف يرتشملاو ةعباسلا يف لحزف ءاهنم بكوك ءامس لك يف ,عبسلا تاوامسلا ىلع ةقرفم اهإف
 (يواصلا ةيشاح) .ايندلا ءامس يف رمقلاو «ةيناثلا يف دراطعو «ةئلاثلا يف ةرهزلاو «ةعبارلا ف سمشلاو ,ةسماخلا

 «ضرألا نم اهتحت ام ىلإ ةفاضإلاب وه امنإ تاوامسلا رئاس نم ىبرق ءامسلا نوك نأ ىلإ ريشي :ضرألا ىلإ ىبرقلا

 (نايبلا حور) .شرعلا نم اهقوف ام ىلإ ةفاضإلاب سكعلاب رمألا نأل ؛اقلطم ال
 فقس يه يلا ءامسلا ةنيز بكاوكلا هللا لعج اذإ هنأ ملعاو ءجارسلا وهو حابصم عمج ءجرسب :حيباصمع

 - ريخلا يف فرس الو «عماوجلاو دجاسملا فوقس ةنيز ليدانقلاو حيباصملا دابعلا لعجيلف ايندلا



 كلملا ةروس ها نورشعلاو عساتلا ءزجلا
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 بكوكلا نع باهش لصفني نأب «عمسلا اوقرتسا اذإ نيِطّيشلَل محارم اًموُجُر
 | هب مجرب ام مجرم عمج

 000 0 ير نأ ال .هلبخي و ا : لتقيف رانلا نم 1 يتلو

 ا 2 مدقم ربخ

 راجح "يا اذإ يه 8 ريصملا نول

 ظْيَقْلا ني عطقتت ءلصألا ىلع ' ازيمتت" :ئرقو ُريَمَت دكت .يلغت (2) ٌروفت َىِهَو

 ْرَلَأ خيبوت لاؤس آُبتَرَح َمُهَأَس مهنم ةعامج ّجَوَف ايف تأ آَمّلُل رفاكلا ىلع ًابضغ
 اْبَّذَكَف تيت اَنَءآَح َنَق لب أوُلاَق .ىلاعت هللا باذع مكرذني لوسر 69 كيذك َدكَيَأي

 10 نوكي نأ لمتحي ) ريك ٍلَلَص ىف الإ ْرْشأ ام ّنِإ ٍءْىَس نِم ُهّلآ َلّرَ ام اَنلْقَو

 هض يراذلا ميت مدق املف «لعتلا فعسي هيف دقوي ءاشعلا ءاح اذإ ناك هلك لوسرلا دجسم نأ زكذو د
 ترون ل لاقف «ءتدقوأو دجسملا يراوسب ليدانقلا كلت قلعو اتيزو الابحو ليدانق هعم بحص ةنيدملا

 حا ب ءاجارس هامسو ءاهكتحكنأل ةنبا يل ناك ول هّللاو امأ ءكيلع هللا رون اندجسم

 ترون :لاق رهزت هذ «ذ يلع اهآر املف ؛حيوارتلا ةالص يف هه بعك نب يبأ ىلع سانلا عمج نيح هد رمع
 (نايبلا حور) .باطنلا نبا اي كربق هللا رون اندجسم

 محجر عمج اموجر :"لمجلا" يفو (كرادملا ريسفت) .هب مجري ام هب يمس ردصم وهو ءمحر عمج موجرلا :اموجر

 .امب مجري رومأ يأ "مجارم" :حراشلا لاق كلذلف ءهب مجري ام يأ لوعفملا هب دارملاو ءردصم وهو
 اهلعجو ءاهؤاقبو اهتوبث يضتقي كلذو ءءامسلل ةنيز بكاوكلا لعج ىلاعت هللا نإ :لاقي امع باوج :لصفني نأب
 مارجأب نومري مهنأب دارملا سيل هنأب باجأف ؟نيتلاحلا نيب عمجلا فيكف ءاهنع اهلاصفناو اهاوز يضتقي اموجر

 (يواصلا ةيشاح) .اهلاح ىلع يهو رانلا نم ذحوي سبقلا لثمك كلذو «باهشلا نم اهنم لصفني ام لب ,بكاوكلا
 (نيلامكلا ريسفت) .هلقع دسقي يأ ةدحوملا رسكب :هلبخي

 نم الإ" هليلد ءابهش اه انلعج يأ فاضم فذح ىلع "نيطايشلل اموجر اهانلعجو" :هلوقف يأ :بكاوكلا نأ ال

 ٍلالَض يف ال تأ نإ ىلاعت هلوق يأ :نوكي نأ لمتحي (لمحلا ةيشاحإ ."بقاث باهش هعبتأف ةفطخلا فطح

 مهباطخو رافكلا لوق ةلمج نم هنأ - رهظألا وهو - :لوألا هجولا ,ناهجو ةيآلا يف :"ريبكلا ريسفتلا" يف 4 ريبك
 تلاق مالكلا كلذ اولاق امل رافكلا نأ :ريدقتلاو «رافكلل ةنزخلا مالك نم نوكي نأ زوجي :يناثلا هحولا 55

 .ريبك لالض يف الإ متنأ نإ :مهل ةنزخلا



 كلملا ةروس هه نورشعلاو عساتلا ءرخلا

 رافكلا مالك نم نوكي نأو «بيذكتلاب اوربخأ نيح رافكلل ةكئالملا مالك نم

 ب ركفت لقع يأ ٌلِقْنَت زأ مهفت عامس يأ عَ نع ول اوُاقَو .رذدلل
 ردذنلا بيذكت وهو يندم فارتعالا عفني ال ثيح أوُفَرَتَعاَف 5: ٍريِعَّسلَأ م ا

 .ىلاعت هللا ةمحر نع مهل ًادعبف : ريعشلا بحال اهمضو ءاحلا نوكسب اًقْحْسَ

 0 هن وعيطيف «سانلا نيعأ نع 500 هنوفاخي ِمُهَبَر وسخ ىذا نإ

 َمُكَلَوَف سانلا اهيأ أوُرِسَأَو .ةنحلا يأ 2: ٌريبك ٌرِجَأَو ٌةَرِفغُم مُهَل ىلوأ ةينالع نوكيف

 متقطن اع فيكف ءاهيف امي 0 ودعا قفاذي ميلع ىلاعت مهن هب اورهجا 0

 مكعمسي ال مكلوق اورسأ :ضعبل مهضعب لاق نيكرشملا نأ :كلذ لوزن ببسو ؟هب

 ثفيطألا رهو ب ا يبل رب قص دمحم هلإ

 3 ++ ةوشنلا ِهيَلإَو مكلحأل ةزاسلا" ءِهِقْزَر نِم اكو 3 ايِكاَتَم ىف أوشماف

 هد خد ............ (ةيناثلا ليهستو نيتزمهلا قيقحتب متم .ءازجلل روبقلا نم

 ل

 .هيف يذلا هباقع وأ كالهلاو ايندلا يف مهالض لالضلاب دارملاو ,لوقلا ريدقت نم دبالف اذه ىلعو :ةكئالملا مالك نم
 (نيلامكلا ريسفت) .هنع لودعلا يغبني الف رهاظلا وه كلذو «لاذلاو نونلا مضب :رذنلا (نيلامكلا ريسفت) ْ

 ىلع بوصنم هنأ :امهدحأ «ناهجو هيف :"لمحلا" يفو .دعبلا :نيتمضلاب قحسلا .ىلاعت هتمحر نم مهل ادعبف :اقحسف
 .اقحس هللا مهقحس :هريدقت ردصملا ىلع بوصنم هنأ :يناثلاو ءاقحس هللا مهمزلأ يأ هب لوعفملا

 (نيلامكلا ريسفت) .يوغبلا هاكح امك ءامثذ سابع نبا نع يور اذك :لوزن ببسو
 ليبس ىلع نيوكتلاو داجيإلا وه قلخلا نأل ؛هقلخ امب اماع نوكي نأو دب ال لب «يفتني ال يأ :كلذب هملع يفتنيأ
 (بيطخلا ريسفت) .ةيمكو ةيفيك قولخملا كلذ ةقيقحب املاع نوكي نأو دب ال ءيشلا ىلإ دصاقلاو ,دصقلا
 (نيلامكلا ريسفت) .نالف بكنتو «ءابكنلا حمرلاو ءلجرلا بكنم هنمو ؛بناجلا ةملكلا يف لصألا :يوغبلا لاق :اهبناوج



 كلملا ةروس 68 نورشعلاو عساتلا ءرجلا

 هناطلس ِءاَمَّسلأ ىف نّم افلآ اهادبإو ةكرتو «ىرخألا نيو اهني فلآ لاخدإو

 مكب كّرحتت (2) ُروُمَت مه اَذِإَف ضرألا مكب "نم" نم لدب فسدت نأ هتردقو
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 اًبِصاَح َمُكيَلَع "نم" نم لدب َلِسَرُي نأ ٍءآَمَّسلآ ىف نّم متنمأ ّمَأ .مكقوف عفترتو

 يراذنإ 20 ريذت فيك باذعلا. ةنياعم دنع َنوُئََعَتَسَف ءابصحلاب مكيمرت ًاحير
 ' ريكت ناك فيكف ممألا نم َمِهِلَبَق نِم َنيِذَلا بَّدك َدَقَلَو .قح هنإ يأ ؟باذعلاب

 م ريطلا نك لاح . 2

 3 صا يول كدا 7 دع 5

 هتردقب نحيل الإ ضبقلاو طسبلا لاح يف عوقولا نع َنْهكِسَمُي ام تاضباقو يأ

 ٍِع ع درو داق 31

 ام ممي لعفن نأ انتردق ىلع ءاوملا 2 ريطلا توبثب اولدتسي م :نيعملا نمحرلا الإ

 يف ناتنث :تاءارق سمخح ىلع همالك لمتشا دقف «ةلهسملاو ةققحملا اهيمسقب ةيناثلا نيب يأ :اهنيب فلأ لاخدإو

 (لمجلا ةيشاح) .لادبإلا يف ةسماخلاو ؛ليهستلا يف ناتنثو «قيقحتلا

 فسنخلا نأل ؛ةيدعتلل ءابلا :مكب (نيلامكلا ريسفت) .فسخلا متنمأأ يأ ؛لامتشا لدب "ءامسلا يف نم" يف :"نم" نم لدب

 "ءابصحلاب" :هلوقو .ءابصحلاب يمرت يلا ةديدشلا حيرلا :بصاحلا :"حارصلا" يف :لإ مكيمرت احير (نيلامكلا ريسفت) .مزال
 (نيلامكلا ريسفت) .فودذحم ءايلاو «راذنإلا نيعمبريذنلا نأ ىلإ ريشي :باذعلاب يراذنإ .ةراجحلا راغص

 (نايبلا حور) .فرعي ال الئاه العفو ابعص ارمأ هب لعفي نأ هدبع ىلع ىلاعت هللا راكنإو :مهيلع يراكنإ

 (نيلامكلا ريسفت) .طسبلا فصلاو «ةحنجألا وهو فوذحم هلومعمف يأ :نهتحنجأ

 لو لعفلاب ايناث هريبعت يف ةمكحلاو :"تافاص" ىلع فوطعم لعافلا مساب لوؤم لعفلا نأ ىلإ كلذب راشأ :تاضباقو

 ئراطلا نعو «لعافلا مساب لصألا نع ربعف ؛هيلع راط ضبقلاو ةحنجألا فص ناريطلا يف لصألا نأ "تاضباقو" :لقي

 (يواصلا ةيشاح) .ثودحلا هنأش يذلا لعفلاب



 كلملا ةروس هوو نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 7 5 500 رو 2 : ع و ع

 ا ل نم لدب ىِذَلآ هربخ اذه أدعبم نم
 هتفص وأ

 رصان ال يأ «هباذع مكنع عفدي هريغ يأ نعبا نرد ٠ كيج " ةقضررك رعي

 .مب لزني ال باذعلا نأب ا ٍرورغ ىف لإ 500
 7 هس«

 باوجو ؟مكنع رطملا يأ ُْدَقْرر نمحرلا َكَسْمُأ نإ َرْمُفُرَرَي ىلا اًدنَه نم

 لَب هريغ مكل قزار ال يأ ؟مكقزري نمف يأ «هلبق ام هيلع لد فوذحم طرشلا
 ماا 0 سا ينك . 5007 يا

 .قحلا نع دعابت /2) ٍروفُتَو ربكت َوُمَع ىف اودامت أوجل

 نوعنتمي اوناك رافكلا نأ اهدعب امو ةيآلا هذه لوزن ببس [؟هللا نود نم مكل ناوعأ وه يذلا اذه نم مأ] :اذه نم مأ

 مهيلإ لصوت مهمانصأ نأ مهداقتعاو ؛ددعلاو لاومألاب موق :نيئيش ىلع نيدمتعم هللا لوسر نودناعيو «نامإلا نم
 مأ" :هلوقب يناثلا لطبأو "خلإ مكل دنج وه يذل اذه نم مأ" :هلوقب لوألا هللا لطبأف ءتارضملا مهنع عفدتو تاريخلا

 ةيماهفتسالا "نم" ىلع اهوحدل ؛اهدحو "لب" ب رسفت ةعطقنم انه "مأ"و ,"خلإ ءامسلا نم مكقزري يذلا اذه نم

 (يواصلا ةيشاح) .هلثم ىلع ماهفتسالا 0 الئل ؛ةزمهلاو "لب"ب اهريسفت حصي الو

 هريغو ؛ماهفتسا مسا أدتبملا ناك اذإ -هيوبيس دنع- زوجي ةفرعملاب ةركنلا نم رابخإلاو «ةيماهفتسا "نم"و :خلإ أدتبم

 ريسفت) .مكنورصني :ليق ئععملا يعور ولو «دارفإلا يف هظفل ىلع لومحم "دنج"و .هريخ "نم"و أدتبم "اذه" لعجي
 (يواصلا ةيشاح) .عمج هانعمو درفم ظفل "دنح" نأ ىلإ كلذب راشأ :ناوعأ (نيلامكلا

 أ يأ ءاهلبق يلا نئارقلل ةلداعم ةلصتم "مأ" نأ مث «راكنإلل "نم" يف ماهفتسالا نأ ىلإ ريشي :مكل رصان ال يأ
 لاسرإ وأ ءافسحخ مكب دارأ نإ هللا نود نم مكر صني دنج مكل مأ هللا وه ظفاحلا نأ اوملعت م هللا باذع نم

 وبأ لاقو «هنييعت نع لأسيف هللا ريغ اقزارو ارصان مهل نأ اودقتعا مهنأب اراعشإ ماهفتسالا ةروصب ءاجو ءبصاح

 انوك "نم" يف زوحو .نيماهفتسا عامتحا مزلي ىح ماهفتسالا ةزمه نعم. سيلو "لب" نعم. ةعطقنم اهنإ :نايح
 يف لاقي يذلا ملعيأ يأ «لوقلا ريدقتب ةلوصوملا "نم" ةلص ةلمحلاو «هربخ "يذلا" ءأدتبم "اذه"و ءاضيأ ةلوصوم

 (نيلامكلا ريسفت) .هللا نود نم مكرصني مكل دنج وه يذلاو اذه هقح

 مكمعطي يذلا اذه نم مأ (يواضيبلا ريسفت) .مكقزري يذلا اذه :لاقيو هيلإ راشي نم مأ ا اذه نم مأ

 .ةلوصوم "نم" يرشخمزلا لعجو «راكنإلل يهو ةيماهفتسا "نم" نأ ىلإ ريشي :هريغ مكل قزار ال يأ .مكيقسيو
 ظعاوملا كلتب اورثأتي ل مهفإ :ليق هنأك «ماقملا هيعدتسي ردقم ىلع ئبم يلاقتنا بارضإ :اوحجل لب (نيلامكلا ريسفت)

 (حارصلا) .رارفلاو دعابتلا :روفنلا :روفنو (يواصلا ةيشاح) .اوحلل لب اونعذي ملو



 ٍطرِم لع ًالدتعم ايوَس ىِيْمَي نّمَأ َئَدَهُأ َدِهَجَو َلَع اعقاو اًهكُم ىِتْمَي نَمَقأ
 ,ىدهأ يأ ىلوألا ربخ هيلع لد فوذحم ةيناثلا "نم" ربخو 2) مِقَبَسُم قيرط

 مكقلخ ماَمنَأ َىِذَلأ وه َلُق ؟ىده ىلع امهيأ يأ ءرفاكلاو نمؤملا يف لثملاو
 "ام" جر َنوُرُكفَف ام ًاليلَق بولقلا ةَدِفَألَو ٌرَصَِألاَو عنَشلا ركل َلَعَجَ
 ىلا َوُه َلُق .معنلا هذه ىلع ادج مهركش ةلقب ةربخم ةفنأتسم ةلمجلاو «ةديزم
 كَم نينمؤملل َنوُنوُقَيَو .باسحلل () َنوُرَشَخ ِهّيَلإَو ضْرألا ىف مكقلخ َمُكُأَرَذ
 0000000 ؟هيف (2) َنيِقِدَص تدك نإ رشحلا دعو ُدَعَوْلَا اًَذنَه

 "بكأ" امأو ءهللا هبك :لاقي «دعتم زمه ريغ نم "بك"ف «"بك"ل عواطملا مزاللا بكأ نم لعاف مسا :ابكم

 هريصتف مزاللا ىلع تلخد اذإ ةزمهلا نأ نم ةروهشملا ةدعاقلا فالح ىلع اذهو .طقس يأ بكأ :لاقي «مزال وهف

 روثعلا نم املاس ابصتنم :ايوتسم :ايوس (يواصلا ةيشاحإ .امزال هتريصف يدعتملا ىلع تلخد انههو ءايدعتم

 هيف جاتحي ال ,ورمع مأ مئاق ديز :كلوق نأل ؛اذه ىلإ ةحاح ال :خاإ ةيناثلا "نم" ربخو (كرادملا ريسفت) .رورخخلاو

 دحأل "مأ" نأل ؛ربخلا دحوو «تادرفملا فطع ديز ىلع فوطعم وه لوقت لب «ربخلا فذح ىلإ ةعانصلا ثيح نم

 (لمجلا ةيشاح) .نيئيشلا

 لدتعملا قيرطلا يف يشمب نم هجاهنم ىلع هيشمو «قحلا نيدلاب هكسمت يف نمؤملا هبشف يأ :رفاكلاو نمؤملا يف لثملاو
 رفح هيف يذلا قيرطلا يف يشمي نمي لطابلا نيدلا ىلع هيشمو هبوكر يف رفاكلا هبشو «هب رثعتي ام هيف سيل يذلا
 ؛هب هبشملا وه ةيآلا يف روكذملاف ءىرخأ يف عقو ةرثع نم صلخت املك ؛ههحو ىلع طقسيو رثعتيف «ضافخغاو عافتراو
 لب «هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأ نأ ىلإ "ىده ىلع امهيأ يأ" :هلوقب راشأو «هيلع قايسلا ةلالدل ؛فوذحم هبشملاو

 يف هيلإ اوعجريل ؛مهيلع ىلاعت هللا معنب مهركذي نأب لي يبلل باطح :خلإ وه لق (لمجلا ةيشاح) .لعفلا لصأ دارملا

 (يواصلا ةيشاح) .هريغ ىلع اولوعي الو ,مهرومأ
 ؛ليلقتلا ديكأتل ةديزم "ام"و ءاليلق اركش يأ ردقم فوذحم ردصم ةفص "اليلق" نأ مدقت :نوركشت ام اليلق

 (لمجلا ةيشاح) .ةرفكلل باطخلا ناك نإ مدعلا نعم. وأ ءاهرهاظ ىلع ةلقلاو ءردقم لاح ةلمدلاو

 باوحجو هل ةنمضتملا تايألا ةوالتو دعولا يف هل نيكر اشم اوناك مهنأل ؛نينمؤملاو يببلل باطح :نيقداص متنك لإ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هتقو اونيبف رشحلاو ةعاسلا ءيحب نم هب نوربخت اميف نيقداص متنك نإ يأ .ءفوذحم طرشلا



 كلملا ةروس همها نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 رار نلف نراذنالا نوب 34 روق دنا انا امنإو هللا ندع هفحت قلعلا امن كلف
2 

 يأ قو او ولاا هوس متنفوبلا 2 ابرق هل رشحلا دعب باذعلا يأ

 ال مكنأ +2: تروغعّدت هراذنإب هب متنكأ لا هيناذعلا يأ ادق :مهلل ةنزخلا لاق

 ”لق .اهعوقو ققحتل ؛ىضملا قيرطب اهنع ربع تأت لاح ةياكح هذهو .نوثعبت

 ف نعي را :نوذيضاقلا امك هيادغت .نيشررلا نضع ةوط لو هلا 0 نإ مشير
 ينوربخ

 0 6 ال ميلا باَذَع نم يروا رح 77 نتا او

« 
 ياكل رثكألل

 َدْوَع كؤاَم حبس نإ مير لق ؟مه مأ معنأ مأ نحنأ نيب 2: نيك ٍلَلَص ىف
 ؟مكئامك ءالدلاو يديألا هلانترر احجج 72 نيِعُم ءاَمِي 0 1 مف ضرألا ف ارئاغ

 يوتسي ردصم هب فصوي مسا وه ءابيرق :ةفلز (نيلامكلا ريسفت) .ردبب باذعلا دهاجمب نعو :رشحلا دعب باذعلا

 لوعفملاو ءىوعدلا نيعمب. ءاعدالا نم "نوعدت" نأ ىلإ ريشي :نوفعبت ال مكنأ (نيلامكلا ريسفت) .ثنؤملاو ركذملا هيف

 (نيلامكلا ريسفت) .مكل لعجي نأ نونمتتو «هنولطبت يأ ءاعدلا نم نولعتفت وه :ليقو ءردقم
 ريجي نمف" :هلوق يف ةبيغلل ارظن يأ "ءايلاو" :هلوقو :"متيأرأ لق" :هلوق يف باطخلل ارظن يأ :خإ نوملعتسف

 ةلمجلاو ءأدتبملا رببخ فرظلاو ءلصف ريمض وهو أدتبم يهو «ةيماهفتسا "نم" نأ هب راشأ "نحنأ" :هلوقو «"نيرفاكلا
 ةءارقل رظان "مه مأ" :هلوقو «باطخلا ةءارقل رظان "متنأ مأ" :هلوقو ,ماهفتسالاب ةقلعملا "ملع"ل نيلوعفملا دسم ةداس .

 «رابخإلا حصيل ؛لعافلا مساب هلوأ دقو «"حبصأ"ل ربخ ءردصم :اروغ (لمجلا ةيشاح) .عيزوتلا ىلع مالكلاف «ةبيغلا

 (بيطنخلا ريسفت) .ةنوميم ربو مزمز رثب نيرثب نم مهؤام ناكو «ضرألا يف الزانو ابهاذ يأ "ارئاغ" :هلوقو
 يأ] :خل ! نيعم (نيلامكلا ريسفت) .ةغلابم هب فصو وأ «لعافلا مساب لوؤم ردصم هنأ ىلإ ةراشإ :ضرألا يف ارئاغ

 هلصأ اذه ىلعف «نويعلا هارت رهاظ يأ :انذ سابع نبا لاق [.نيع نم لوعفم وأ ءىرج يأ ءاملا نعم نم ليعف
 تفذحف «واولاو ءايلا :نانكاسلا ىقتلاف اهلبق نيعلا ىلإ ءايلا ةمض تلقنف «ع ويبم هلصأ عيبمك لوعفم نزوب نويعم

 ىلع ميملاف ؛لوعفم ال ليعف اذه ىلع وهف ءرثك يأ ءاملا نعم نم وه :ليقو «ءايلا حصتل ؛نيعلا ترسك مث «واولا
 (لمجلا ةيشاح) .ةدئاز لوألا ىلعو «ةيلصأ ىناثلا



 00 هو نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ئراقلا لوقي نأ بحتسيو ؟مكنعبي نأ نوركنت فيكف «ىلاعت هللا الإ هب يأي ال يأ

 ضعب دنع ةيآلا هذه تيلتو :ثيدحل قىفرو امك "قيلاعلا عز هللا": "قيم" بقع

 نم 25 و .يمعو هنيع ءام بهذف «لواعملو سوؤفلا هب يأت :لاقف نيربجتملا

 .هتايآ ىلعو هللا ىلع ةأرجلا

 ةيآ نوسمحو ناتنث ةيكم ن ةروس

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 ُْق ا يبايع هب 0و هللا ,ءاجمه لا 520 لحأ كو

 0 2 ِنونِجَمِب َكَبَر ِةَمُعِيِ

 رقنت «ةديدحلا ربنمك لوعم عمج "لواعملاو" :هلوقو .بشخلا امب عطقي ديدح نم ىلا ةلآ سأف عمج :سوؤفلا :سوؤفلا

 .لواعملا عمجلاو «رخصلا امي رقنت يلا ةميظعلا سأفلا :لوعملاو :"راتحملا" يفو (سوماقلا) .لابجلا امي

 :ةفرغ نزوي ةأرحلا مسالاو «ضقوت ريغ نم هيلع موجهلاب عرسأ يأ زمهلاب لوقلا ىلع أرتحا :لاقي :هللا ىلع ةأرجلا نم
 (يواصلا ةيشاح) .حزملا ليبس ىلع ولو رفكلاب ذحاؤي دبعلا نأ هنم ذخؤيو ءرسفملا لاق امك «ةهارك نزوب ةءارجو

 سابع نبا نع يناربطلا ىورو «ضرألا هيلع يذلا توحلا وه :نونلا :دهاجمو جيرح نبا نع رذنملا نبا ىور :ن
 رذنملا نبا هاورو «ةاودلا :نونلا ءنسحلاو ةداتق نع رذنملا نباو قازرلا دبع جرخأو «توحلا :نونلا ءاعوفرم ام

 هنإ :لاق نم ىلع درلا ةرابعلا هذه هضرغ :ءاجمملا فورح دحأ (نيلامكلا ريسفت) .اضيأ ىض سابع نبا نع

 يذلا هباشتملا نم وهف يأ "هب هدارع. ملعأ هللا" :هلوقو «رونلا وأ رصانلاوأ ريصنلا وأ نمحرلا ىلاعت همسا نم عطتقم

 هللا لعج يذلا توحلا هب دارملا :ليقو ءروسلا نم ريثك امي حتتفا يلا ءاجحلا فورح رئاسك هملعب هللا صتخا

 :ليقو «نآرقلا مسا :ليقو «ةروسلا مسا هنإ :ليقو ءاهنم بتكي ىلا ةاودلا هب دارملا :ليقو ؛هرهظ ىلع ضرألا

 ظ 0 ةيشاح) .كلذ ريغ
 ام :يعملاو «ريخلا يف نكتسملا نم الاح لعجي دقو «يفنلا ئععمب قلعتم ةيببسلل ءابلا نأ ىلإ ريشي :كبر ماعنإ ببسب

 (نيلامكلا ريسفت) .كبر ةمعنب اسبلتم نونجك, تنأ



 ن ةروس ه4 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 َكلْنِإَو بيس /2 ِنوُعمَم ريغ اًرَجأل َكَل َّنِإَو .نونحم هنإ :مهلوقل در اذهو .اهريغو
 وت الدم وو كر ريع ريب يلر * يلاا٠اك جب م 2 1

 نوتفملا اب 2 نورصبيو رصبتسف 44 ميظع نيد يتلخ ىلعل

 دع ّلَص نم ملأ وم كل لإ أ كل ىأ نوجا نعت نتا ي أ ,لوقعملاك
 لول 0

 مل واو ص

 2 َنيِبدَكَمْلا عِطَت كف 9 وعم "يلعأ"و هل 3 2: نيدتهملاب ملأ د ءهليبس

 فوطعم وهو «كل نونيلي 2 2211100 َوَل اونمت ًاوُدَو
 مهتنهادمل كتنهادم اودو

 وه يذلا قلخلا كلذ نأ ىلع هبنيل ؛ميظعلاب نآرقلا فصو امك ةمظعلاب هفصوو قلخلا درفأ امنإو :ميظع قلخ

 ؛ليعامسإ دعو قدصو «ىسوم صالخإو «ميهاربإ ةلحآو ,حون ركش هيف عمتجا «قالخألا مراكمل عماج هيلع

 مالسلا مهيلع ءايبنألا رئاس قالخأ نم اهريغو ءىسيعو ناميلس عضاوتو «دواد راذتعاو ءبويأو بوقعي ربصو
 الو لي لوسرلاب قئال ريغ وهو ديلقت كلذ نأل ؛ىلاعت هللا ةفرعم ىدهلا اذه سيل ذإ ؛"هدتقا مهادهبف" :لاق امك
 نم هب صتخا اميف مهنم لكب ءادتقالا هنم دارملاو «عورفلا يف اهل ةفلاخمو مهعئارشل ةخسان هتعيرش نأل ؛عئارشلا

 عيمج عمجب رمأ هنأكف كلذب رمأ املف ,هقالخأ رئاس ىلع بلاغ نسح قلخب اصتخم مهنم لك ناك ول ميركلا قلخلا

 ىلع هنوكب هللا هفصو مرج الف «مالسلا مهيلع ءايبنألا نم دحأل رسيتي مل ةيلاع ةجرد هذهف «مهيف اقرفتم ناك ام

 :نيفراعلا ضعب لاق امك ءميظع قل

 (نايبلا حور) دمحم ةعومجم اهتلمجو ةليضف مانألا يف يبن لكل

 لصح يأ ءرخؤم أدتبم "نوتفملا"و «مدقم ربخ "مكيأب"و (بيطخلا ريسفت) .نيئايب انهه مسرت :نوتفملا مكيأب
 .ماهفتسالا ةادأب قلعم هنأل ؛اهلبق امل ةلومعم بصن لحم يف ةلمجلاو ,مكيأب تبثو رقتساو نونجلا يأ نوتفلا

 قاصلاإلل 0 «لقعلا نعم. لوقعملاك نونجلا وهو نوتفلا نيعم. ردصم "نوتفملا" نأ يأ :ردصم (لمجلا ةيشاح)

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .امههارضأو ةريغملا نب ديلولاو ماشه نب لهج يبأب ضيرعت وهو (نايبلا حور) «ءاد هب :وحن

 :هلوقو «لوألا نع ببستم امهيناث نائيش ىمتملاف ءئمتملا نم وهف "ول" زيح ف وهف يأ :خإ فوطعم وهو
 هب حرص داريإ نع باوح "لإ هلبق ردق" :هلوقو .ئمتملا ةلمج نم نوكي ال اذه ىلعو "خلإ لعج نإو"

 ,ناهجو هيفو «عفرلا نون توبثب ”نونهديف" مهفحاصمو سانلا ةءارق يف روهشملا :"نيمسلا" ةرابعو «ءيرشخمزلا
 ,نونهدي مهف يأ رمضم أدتبم ربح هنأ :يناثلاو "ول" زيح يف الحاد نوكيف "نهدت" ىلع فطع هنأ :اههدحأ

 دق :تلق ؟ئمتلا باوح ف ةدعاقلا ىلع "نأ" رامضإب بصني ملو "نونهديف" عفر مل :تلق نإف :يرشخمزلا لاقو

 (لمجلا ةيشاح) .ةيمسا ةلمج باوجلاف «نونهدي مهف يأ فوذحم أدتبم ربخس لعج هنأ وهو رخآ قيرط ىلإ هب لدع



 ن ةروس ههه نورشعلاو عساتلا ءرجلا

 . مه ءافلا دعب هلبق ردق "اودو' نم موهفملا ئمتلا باوج لعج نإو 2 '"نهدت" ىلع

 وو .ريقح 2 ٍنيِهَّم لطابلاب فلحلا ريثك ِفالَخ ك5 لَو

 ها سدس .مآ 29 ميثأ 1 0 ها
 هباحصأ وفجي يذلا

 ةنس هرشع نامث دعب هوبأ هاعذا «ةريغملا نب , ديلولا وهو «شيرق يف يعد (2) ميز

 نقط اقيناورعلا نم هب هع اع ادهلأ كتيضاو كاذذأ ملعن ال :افه سابع نبا لاق

 يأ (2) َنيِيَبَو ٍلاَم اَذ ناك نأ .هلبق فرظلا "مينز"ب قلعتو .ادبأ هقرافي ال راع

 0 م م سا وا ا ف ا ني وح وعن هوا وو هيلع لد ام, قلعتم وهو ,"نأل"

 هنأل ؛باذك :امذ سابع نبا نعو «هموق يف امظعم ناك هنأ يفاني الف «ىلاعت هللا دنع هريبدتو هيأر يف يأ :ريقح

 (نيلامكلا ريسفت) .نعطلا نيعمب زمهلا نم «سانلل بيعلا ريثك يأ :بايع (يواصلا ةيشاح) .سانلا دنع ريقح
 ؛حالصإلا هجو ىلع ال مهنيب داسفإلا هجو ىلع ةياعسلا :ةميمنلاو ميمنلا «سانلا نيب مالكلاب لاقن يأ :خلإ عاس

 (نيلامكلا ريسفت) ."اريخ يمنيو اريخ لوقيف سانلا نيب حلصي يذلا مامنلا سيل" :ثيدحلا يف دروف

 ريغل يعدي نم وهو ءوعدم نعم. :يعد :يعد (نيلامكلا ريسفت) .هصئاقنو هبئاعم نم دع ام دعب يأ :كلذ دعب

 وه :مينزلاف :"نايبلا حور" فو «بازحألا ةروس يف حراشلا نم ظفللا اذه حرش رم امك «ئيبتملا وهو هل انبا هيبأ

 .ةقيقحلا يف هبسن نم هل نباب سيلو انبا هذختا يأ دحأ هانبت يذلا

 "ةنس ةرشع ينامث دعب" :هلوقو «ءبأ هل فرعي ال ناك نأ دعب هسفن ىلإ هبسنو ئبت يأ «ةريغملا وهو :هوبأ هاعدا

 نإ :همأل ديلولا لاق ةيآلا تلزن املو (نايبلا حورو لمجلا ةيشاح)إ .انزلا دلو ذئنيح مينزلا نيعمف «هتدالو نم يأ

 كابأ نإ :هل تلاقف ءكقنع تبرض ربخلا ئيقدصت مل نإف ءاهنم عساتلا ريغ اهفرعأ تافص عستب ٍنيفصو دمحم

 «يسفن نم تنكمو مالغلا انالف تزحأف ءمهل اثاريم لاملا نوكي نيعي ءكمع نبال لاملا ىلع تفخف ءانينع ناك

 ."كلذ دعب" :ىلاعت هلوق وهو "هلبق فرظلا مينزب قلعتو" :هلوقو «هريغو "يدهازلا ريسفتلا" ف امك «هنم تنأف

 اذ ناك نأل يأ :خلإ قلعتم وهو (نيلامكلا ريسفت) .ةردقم ربخ مال ةيردصملا "نأ" لبق نأ ىلإ ريشي :نأل يأ

 نم «"عطت الو" :هلوقب اقلعتم نوكي نأ زوجيو «خلإ انتايآ هيلع ىلتت اذإ هيلع لدي ءانتايآب بذك نينبو لام

 .ريسي رييغتب "كرادملا"



 ن ةروس 65 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ؛ءاه بذك يأ +2: ألا ا يه تااق نآرقلا اَنَيَياَء هيلع 0 اذإ

 ىلَع ءُهُمِسْنَس .نيتحوتفم نيتزمُي "نأأ'" :ةءارق يفو ؟ركذ امم هيلع انماعنإل

 موي فيسلاب هفنأ مطخف ,شاع ام امي ريعي ةمالع هفنأ ىلع لعجنس 2: ٍموُطَرْحْلآ

 نذاكشلا هلا فس ول 306 طحقلاب ةكم لهأ انحتما َمُهسَوَلَب 52006

 مهب رعشي ال يك «حابصلا تقو 2: َنيِحِبَصُم اهترف نوعطقي اَبُمِرَصَيَل أوُمَسَقَأ ْذِإ
 2: َنوُئْتَتَسَي لَو .اهنم مهيلع هب ها هوبأ ناك ام اهنم مهوطعي الف ؛نيكاسملا
 ُفياَط اَيَلَع فاَطَق .كلذ مفأشو يأ «ةفنأتسم ةلمحلاو «ىلاعت هللا ةئيشحب مهني ف

 ليللاك ميِرّصلاك تحّبصأف 2: َنوُمياَت ّرهَو اليل اهتقرحأ ران كل

 ؛خلإ انتايآ هيلع ىلتت اذإ نينبو لام اذ ناك نأع :ريدقتلاو ؛خييبوتلا هب دارملاو ,ماهفتسا وهف :خإ "نإأ" ةءارق يفو

 لعف هيف لماعلاو هلجأ نم لوعفم وهف ماهفتسا ريغب "ناك نأ" أرق نمو «ةزمحو ةبعشو رماع نبا ةءارق يهو
 :"نيلوألا ريطاسأ لاق انتايآ هيلع ىلتت اذإ" لعفلا اذه ىلع لدو «نينبو لام اذ ناك نأل رفكي :ريدقتلاو ءرمضم

 ءاهدعب ىلا لمحلا ىلإ فاضت '"اذإ" نأل ؛اهلبق اميف لمعي ال "اذإ" دعب ام نأل :لاق الو ؛"ىلتت اذإ" يف لمعي الو
 (بيطنخلا ريسفت) .فاضملا لبق اميف هيلإ فاضملا لمعي الو

 ليفلا فنأ يف لمعتسي ام بلاغو «عابسلا فنأ موطرخلا نأل ؛نيعللا اذمي ءازهتسا هب ريع :موطرخلا ىلع

 انهه دارملاو ,يكلا :مسولا .هتايحو هشيع ةدم اب باعي يأ :شاع ام امي ربيعي (يواصلا ةيشاح) .ريرنحلاو

 حرج يأ [ةحارج هفنأ يف رثأ اذإ :همطح "سوماقلا" يف ,ةمجعملا ءاخلاب| :هفنأ مطخف (نيلامكلا ريسفت) .ةمالعلا

 "انولب" ل فرظ :اومسقأ ذإ (يواصلا ةيشاحإ) .هرمع ةيقب هفنأ يف حرح رثأ يقبف ءردب موي نيعللا اذه فنأ

 نإ ثيح نم طرش هنأ عم ءانثتسا هتيمستو «ىلاعت هللا ءاش نإ نولوقي ال يأ :ىلاعت هللا ةيشمب .فلحلا :ماسقإلاو
 نونثتسي الو وأ ءدحاو يعمب.هللا ءاش نأ الإ جرخأ الو هللا ءاش نإ نجرحخأل :كلوق نإف «ءانثتسالا ىدؤم هادؤم
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهوبأ هلعفي ناك امك «نيكاسملا ةصح

 الإ فئاطلا نوكت الو :اليل .اهتقرحأف ءامسلا نم تلزن اران كلذ ناكو (يواضيبلا ريسفت) .فئاط ءالب :فئاط

 (نايبلا حور) .ليللاك ءادوس تراص يأ ؛ميرصلا :هل لاقي ليللا نأل :ديدشلا ليللاك (نيلامكلا ريسفت) .ليللاب



 ن ةروس هواب نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 مك هله : 7 2 5 5 ص م 0 5 0

 0 نيديرم 2:2 نيم ررَص 3 نإ 1 7 ةيردصم "نأ" وأ "يدانتلا"ل

 3 .كوراستي 0 َنوُتفَحَتَي و أوقلَطنأَف .هلبق ام هيلع 5 طرشلا باوجو
0 

 نورواشت نكح يو
 و 4

 .نأب يأ «ةيردصم "نأ را سد يي

 ةفرتع ءادوس ار اف .مهظ يف هيلع :2: رق ءارقفل عنم رح لع ودع
 َلَب :اهوملع امل اولاق مث هذه 58 يأ ءاهنع نقي قولاضل نإ اَوَلاَق
 ماس عم وحين دم لاق رب ا ب 3 3 د و و

 الّول ركل لقا ملا مهريخ َمِهْطَسْوَأ لاق .اهنم ءارقفلا انعنع. اقرمث 2: نومورحم

 2 زك 08 1

 ؛هبحاص نع مرصني امهنم الك نأل ؛ميرصلاب ايمس ءسبيلا طرفل ءاضيب راهنلاك :ليقو ءاهقارتحال :ءادوس يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .دوسألا دامرلاك :امُّّذ سابع نبا نعو ءاسباي هدصح يذلا عرزلاك :ليقو
 .راهنلا لوأ ةودغ اوحرحخا يأ ,ةيردصم امنأ ىلع اودغا نأب وأ ,ةرسفم "نأ" نأ ىلع ءاودغا يأ :اودغا نأ

 (نيلامكلا ريسفت) .عورزلاو رامثلا معيف ءضرألا ةدئاف ةلغلا :مكتلغ (نايبلا حور)

 نع يهنلاو (نيلامكلا ريسفت) .لابقإلا يعم نيمضتل ؛"ىلع"ب هتيدعتف ,مكثرح ىلع ةودغ اولبقأ نأب :نأب يأ
 (نيلامكلا ريسفت) .هلخدي ىح لوحدلا نم هونكمت ال يأ ءلوخدلا نم نيكسملا نيكمت
 ةرسفم "نأ" نيعي :ريسفت (نايبلا حور) .ةركب اوشم :اودغو (بيطنخلا ريسفت) .اودغاف يأ :خإ طرشلا باوجو

 لبإلا تدراحو «ءرطم اهيف نكي مل اذإ ةنسلا تدراح نم «عنملا :درحلا :ءارقفلل عنم (نيلامكلا ريسفت) .يأ نيعمب

 "درح" :هلوق نأ ىلإ ريشي «عقاولا بسحب ال مهنظ يف عنملا ىلع يأ :هيلع (نيلامكلا ريسفت) .اهنبل تعنم اذإ

 املف ءاهكاله نم اوأر امل امي يه امو انتنح انللض يأ :نولاضل انإ اولاق (نيلامكلا ريسفت) ."نيرداق"ب قلعتم

 (كرادملا ريسفت) .خلإ نحن لب :اولاق يه اهنأ اوفرعو اولمأت

 ءانثتسالا ذإ ؛نونثتست اله يأ :توحبست الول .مهريخو مهلدعأ :”فاشكلا" يفو ءانس وأ ايأر يأ :مهطسوأ لاق

 ضيوفتلا نم دحاو لكو «هل هيزنت حيبستلاو «هيلإ ضيوفت ءانثتسالا نأل ؛هلل ميظعتلا نعم يف امهئاقتلال ؛حيبستلا

 ىلع اومزع نيح مهل لاق مهطسوأ ناك .مكتين ثبحس نم هيلإ نوبوتتو هللا نوركذت الول نيعملا وأ ؛ميظعت هيزنتلاو
 (كرادملا ريسفت) .مهريعف هوصعف ؛ةثيبخلا ةعزعلا هذه نع اوبوتو «نيمرحلا نع هماقتناو هللا اوركذا :كلذ



 ند ةروس همهم نورشعلاو عساتلا ءرجلا

 َلَبَقَأَف .مهقح ءارقفلا عنم. ؛2:) تريِمْلَظ انك انإ آَتَبَر َنَحَبُس أولاَق .نيبئات هلل
 ا ص 7 ٠ 5 5-5 3 1 0 00 7 20 0 ا 2-0

  نيفط» انك نإ انكاله اَمليَو هيبنتلل ب أولاق +2: نومّولتي يدع ىلع مصعب

 1 نواز“ اير لإ نإ انف د تيفسلاو ديدن تاركا نا اع
 5 يوكو ما قال عفانو ريثك نباو ورمع يبأل

 5 م .انتنح نم اريخخ انيلع دريلو انتبوت ليقيل

 ةرخآلا ُباَذَعَلَو مهريغو ةكم رافك نم انرمأ فلاح نم كانا ءالؤمل باذعلا

 ىطغت .اهثعب نإ :اولا :اولاق امل لزنو .انرمأ راسا ا

 0 نيل 3 لجل 00 » معلا تدنِج مهر دنع وقم نإ :مكنم لضفأ

 نع هل هيزنتلاو ةردقلا هل نأب رارقإو هللا ميظعت هنأل ؛احيبست ءانثتسالا يمسو ؛نونثتسي ال له :هانعم ليقو :نيبئات

 ردص ام ىلع اضعب مهضعب مولي يأ :نوموالتي (نيلامكلا ريسفت) .هللا ناحبس :مهءانثتسا ناك :ليقو زجعلا
 (يواصلا ةيشاح) .انكاله رضح دقف انبر انع فعي مل نإ يأ :انكاله (يواصلا ةيشاح) .اقباس مهنم

 ىلاعت هللا اوعدف ءانوبأ عنص امك نعنصنل ؛اهنم اريخ هللا انلدبأ نإ :اولاقو اودقاعت مهنأ يورو :اولدبأ مهنأ يور
 ةنحلا كلت علتقي نأ ليئربح رمأ ىلاعت هللا نإ :اولاق ءاهنم ريخخ وه ام مهتليل نم ىلاعت هللا مههدبأف .هيلإ اوعرضتو

 ةيشاح) .اهفاكم اهلعجيف ؛ماشلا ضرأ نم ذخأيو ؛ماشلا ضرأ نم (تابنلا ليلق عضوم يه) رغزب اهلعجيف ةقرتحما
 اهيف ةنج امي مهدبأف ,قدصلا مهنم هللا فرعو ءاوصلخأ موقلا نأ انغلب :هند دوعسم نبا لاق (ارصتخم يواصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .يرشخمزلا هالتو يوغبلا ركذ ءادوقنع هنم لغبلا لمحي بنع
 يأ ءالؤه باذع كلذ يف هيلإ راشملا نأو 2"باذعلا" هريح أدتبم "كلذك" نأ ىلإ ريشي :باذعلا لثم يأ

 امل اديق نوكي نأ حصي ال هنإف ؛ردقم "ول" باوج نأ ئعي :انرمأ اوفلاخ ام (نيلامكلا ريسفت) .ةنحلا باحصأ

 (نيلامكلا ريسفت) .اوفلاح امل ملعلا لهأ نم اوناك ول يأ ؛مزاللا ةلزنم لزني دقو ءفوذحم ملعلا لوعفم نأو «هلبق

 مهوقل ببس اهلوزنف «"'ميعنلا تانح مهير دنع نيقتملل نإ' :يهو «ةيآلا هذه لوزن اذه مهلوق ببسو :انثعب نإ
 نأ -هريغ عنص امك- حراشلل ىلوألا ناكف ."خلإ نيملسملا لعجنفأ" :هلوقب مهيلع درلا لزن هولاق املو ءروكذملا

 لعجنفأ" لوزن يف ببسلا وه روكذملا لوقلا نإف ؛'ميعنلا تانج" :هلوق نع 'حلإ اولاق امل لزنو" :هلوق رخؤي
 (نيلامكلا ريسفت) .مهلوقل ابيذكت لزنف ءايندلا يف انيطعأ امك :مكنم لضفأ ىطعن (لمجلا ةيشاح) ."خلإ نيملسملا

 ةرخآلا يف مكيلع انلضف هللا نإ :نيملسملل ةكم رافك لاق "خلإ نيقتملل نإ" لزن امل :لتاقم لاق :نيملسملا لعجنفأ

 (يواصلا ةيشاح) ."خلإ نيملسملا لعجنفأ" :هلوقب ىلاعت هللا مهاجأف «ةاواسملا نم لقأ الف ليضفتلا لصحي مل نإف

 د دا 8 ب8
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 (| هزل ]| 0

 لكلا 20
 ا 4 |



 مكحلا اذه :2) َنوُمْكَحَح فيك كَل اَم .ءاطعلا يف مهل نيعبات يأ /2) َنيِيرَجْلاَك

 و 3 هيف ركل نإ ؟نوؤرقت © َنوُسُرَدَت هيف لزنم هاو .دسافلا

 قلعتم ٍةَميقْل موي ْل ةقثاو ُهَعلَب اًنيلَع .ةوهغ نا 5 .نوراتخم 2
 ناعأ ةفص

 اك مل َّنِإ هباوجو ءمكل انمسق يأ ءمسقلا ئيعم مالكلا اذه قو ,"انيلع"ب ىنعم

 مهسفنأل هب نومكحي يذلا مكحلا َكِلاَذب لا .مكسفنأل هب (3 نوب

 2012 مط ْمَأ ؟مهل ليفك (2 9 ممِعَر نينمؤملا نم لضفأ ةرخآلا يف نوطعي مهنأ نم

 نيكرشملا نأ عم ةاواسملا يفن ىلع تلد امنإ ةيآلا نأ يقب .ءاطعلا يف مه نيواسم يأ :لوقي نأ بسانملا :مهل نيعبات

 ةيلضفألاف تاواسملا ىفتنا ذإ هنأل ؛ىلوألاب ةيلضفألا يفن ىلع تلد اهنأب بيجأ ؟ةقفاوملا لصحت ملف «ةيلضفألا اوعدا

 نم مكل لصحي ءيش ّيأ يأ ءاهيلع فقولا يغبنيف «ربخو أدتبم "نم" ةلمج :خلإ مكل ام (يواصلا ةيشاح) .ىلوأ
 ' اهيف ىرخأ ةلمج "نومكحت فيك" :هلوقو ءمكحلا اذه ةدئاف نع لاؤس اذهف ؟باوصلا نع ةديعبلا ماكحألا هذه

 (لمجلا ةيشاح) .يأر جاجوعاو ركف لالتخا نع وأ لقع نع وه له يأ ؛مكحلا ةيفيك نع لاؤسلا
 يف ةسوردملا يه ةلمجلا هذهو ءديكوتلا مالب نرتقاو ءرحخوؤم اهمسا "ام"و ءمدقم اهربخ "وكل" :خلإ هيف مكل نإ

 ةروسكملاب ةصتخملا ماللاب ءيج امل نكل ,"نإ" حتف رهاظلا ناكو ,نوسردتل :نيعملا يف لوعفم يهف باتكلا

 ؛بولقلا لاعفأ نم نكي مل نإو قيلعتلا هلخدو «ةلمحلا ظفل يف لمعلا نع "نوسردت" وهو لعفلا تقلعو ترسك
 .ءيشلا يف يهانتلا :هلصأ غولبلا نإف ؛مزاللاب ريسفت :خلإ ةقثاو (لمجلا ةيشاح) .مكحلا نعم هنمضتل

 يف ردقمي ةقلعتم نوكت نأ لمتحيو «ةمايقلا موي ىلإ لحنت ال ةدكؤم ناميإ يأ "ةغلاب"ب قلعتم :ةمايقلا موي ىلإ

 هيفاني الو ."مكل نإ" :هباوجو مكل انمسقأ يأ ءمسقلا ئيعم مالكلا اذه يفو .اذك ىلإ انيلع مكل ةتباث يأ "مكل"

 (نيلامكلا ريسفت) .مسقلا هب باحي امب باجيف «قرف ريغ نم نيميلاك دهعلا نإف ؛دوهعملا نيعمب ناميإلا نوك
 وأ لعفلا ةحئار هيف ام وأ «لعفلاب صتخم هنإف ؛يعانصلا قلعتلا دارملا سيلو ؛هب لصتم يأ :"انيلع"ب ىنعم قلعتم

 ةيشاح) .مكانمكح اذإ ذئموي الإ انتدهع نع جرخت ال ةمايقلا موي ىلإ انيلع مكل ةتباث يه يأ ءفرظلا يف ردقملاب
 ءأدتبم "يأ"و «”"ميعز مهيأ" ةلمج يناثلاو ءلوألا وه لصتملا ريمضلا :نيلوعفم بصني :خلإ مهلس (يواصلا
 ظفل يف لمعلا نع ةلمحلا ءزج وه يذلا ماهفتسالاب "مهلس" قلعو «'ميعز" ب قلعتي "كلذب"و «ربحخ "ميعز"و
 (لمجلا ةيشاح) .ةلمجلا



 ن ةروس هكو نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 كلذك ناك نإف ؟هب 8 9 5 اذه 0 مهل نوقفاوم تا تي 3

 0 هبصن

 نع برحلا 0 :لاقي .ءازجلاو باسحلل 5 موي 7 0 نع 58 وه

 َنوُعيِطَتَسَي الق مهفاعيإل اناحتما ٍدوِجّسلآ ىلإ َنَوَعَدُيَو اهيف رمألا ٌدتشا اذإ :قاس

 ةليلذ يأ ,”"توعدي" ريمض نم لاح َةَعِشَح .ادحاو اقبط مهروهظ ريصت 2:
0 

 | ايندلا يف َنَوَعَدُي أوثاك َدَقَو ُهَّلَذ مهاشغت َمُهَقَمَْت افوعفري ال ْمُهُرَصت 4-3 32 5 ل وع ل 0 9 تي ا
 كثذكي نَمَو بعد نَرَذَف ٠ .اولصي ال نأب هب نوتأي الف ج + َنوُمِلَس ْمُهَو ٍدوجشلآ

 3 اا دأع هيرتملو ًاليلق ًاليلق مهذخأتر يجر َدَعَسَ ديس تارقلا ا د

 ةرابع "قاس نع فشكي" وهو بيكرتلا اذه يأ :ةرابع وه .ردقملا "ركذا"ب بوصنم "موي" :فشكي موي

 «قاشلا لمعلا دنع هقاس نع رمش 1 لاقي مالكلا اذه لصأو «ةيليثمتلا ةراعتسالا وأ ةيانكلا ليبق نم يأ «خلإ

 فشكلاو قاسلا ريعتساف ؛هقاس نع رمشي دجلا ىلإ جاتحي ءيش يف عقو نم نأ هيف لصألاو :"بيطنخلا" ةرابعو

 افيلكت ال :مهابإل اناحتما (لمحلا ةيشاح) ."قاس نع" :هلوق وه "فشكي" لعاف بئانو .رمألا ةدشل ؛اهنع

 .هافق ىلع رخ دجسي نأ مهنم دحاو دارأ املك ادحاو اقبط مهرهظ ريصت «فيلكت راد تسيل هنأل ؛دوجسلاب

 ظ (نيلامكلا ريسفت) .نيحيخصلا ةيدح قةئوراذك

 (نيلامكلا ريسفت) .مهتشهدل ؛افوعفري ال مهراصبأ ةليلذ يأ «نوعيطتسي ال وأ يأ :"نوعدي" ريمض

 نوفاعم مهو :نوملاس مهو (نيلامكلا ريسفت) .ميهاربإ نع يور امك «ةضورفملا ةالصلا ىلإ يأ :دوجسلا ىلإ

 دارملا نأ ىلع نورسفملا قفتاو «ةالصلا وه يناثلا دوجسلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :اولصي ال نأب .للعلا نع

 لاقو «ةعامجلا نع نوفلختي نيذلا يف الإ ةيآلا هذه تلزن ام هللاو :رابحألا بعك نعو «ةقيقح لوألا دوجسلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .نوبيجي الف "حالفلا ىلع يح" نوعمسي اوناك :ريبح نبا

 .هعم لوعفم وأ لوعفملا ىلع فوطعم "بذكي نمو" :هلوقو «نآرقلاب نيبذكملاو نيعدف :إ بذكي نمو ييرذف
 هجردتسا :لاقي «ةحرد ةجرد باذعلا نم مهينديس ىعملا :يرشخمزلا لاق :اليلق اليلق مهذخأن (كرادملا ريسفن)

 «ةمعنلاو ةحصلا مهقزري نأ ةاصعلا هدابع ىلاعت هللا جاردتساو هيف هطسوي نيح ةحردف ةحرد هلزنتسا اذإ اذك ىلإ

 (نيلامكلا ريسفت) .يصاعملا ةعيرذ هللا قزر نولعجيف



 ن ةروس هكا نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 .قاطي ال ديدش 2 َنيِتَم قدك نإ مهلهمأ ل ىَمأَو 2 نوملعت ل فريح نم

 (2: َنوُلَمْكُم هكنوطعي امم ِمَرْغَم ني مُهَف َرَجَأ ةلاسرلا غيلبت ىلعَمُهلَعْسَت لب مَ
 مهَف بيغلا هيف يذلا ظوفحملا حوللا يأ ُبيَعلآ هد م ؟كلذل نونمؤي الف

 ٍبِحاَصُك نكت اَلَو ءاشي ام. مهيف َكلَبَر ركل ٌريصآَف ؟نولوقي ام هنم ) َنوُبْنكي

 /2) موظكم ّوهَو هبر اعد ئّداَت ْذِإ 8ع سنوي وهو «ةلجعلاو رجضلا يف ِتوُنَلَ

 نما دبل نزهه ةدسوهك ذأ فك راذت نأ كيل .توحلا نطب يف هك را

 .مومذم ريغ ذبنف محر هنكل 2: ٌموُمْدَم َّوهَو ءاضفلا ضرألاب ٍءآَرَعْلآِب توحلا نطب
 0 مضر 20 بس

 21008 ْداَكَي نِإَو .ءايبثألا ع َنيِحلَّصلآ َنِم رةلجحيف ةوبنلاب ا هنبتجاف

 مهانيسنأو «ةمعن مهل انددج ةيصعم اوددج املك :ليق «جاردتسا هنأ نورعشي ال ىلا ةهجلا نم يأ :ثيح نم

 هب جردتسي جاردتسا هنأ ملعاف ؛ةيصعملا ىلع ميقم وهو دبع ىلع معني هللا تيأر اذإ هلك يبلا لاق ءاهركش

 ءازاجم قلطأو ؛مهنع باغ ام ملع وه :بيغلا :ليقو ءامتذ سابع نبا لوق اذه :حوللا (نيلامكلا ريسفت) .دبعلا

 (يواصلا ةيشاح) ."نوبتكي مهف" ةنيرقلاو
 ىلع وعدي نأ دارأف «نيقفانملا ءارغإب نك هللا لوسر تاعيما د قي دا ةيآلا هذه تلزن :كبر مكحل ربصاف

 اوراصو ؛مهءاهفس هب اورغأف ءافيقث وعدي جرخف ةكم لهأ نم هردص قاض نيح تلزن :ليقو ءاومزمنا نيذلا
 نوكت يناثلا ىلعو ةيندم نوكت لوألا ىلعف ءمهيلع وعدي نأ دارأف ,فيرشلا همدق اومدأ تح ةراجحلاب هنوبرضي

 يأ «فوذحم فاضم بوصنم "ذإ" :ىدان ذإ (حارص) .قلقلا :رحضلا :رجضلا يف (يواصلا ةيشاح) .ةيكم

 اهيلع بصني ال تاوذلا نأ فوذحملا ىلع لديو «هئادن تقو يف هتصقك كتصق وأ هلاحك كلاح نكي الو

 (لمجلا ةيشاح) .اهتافصو اهاوحأ ىلع بصني اأو «يهنلا

 (نيلامكلا ريسفت) ١(. 45:تافاصل) 4ٌميِقَس َوُهَو ِءاَرعْلاب هاَنذبتفإ :"تافاصلا" ةيآ فلاخي الف يأ :محر هنكل
 :يناثلاو «نيرسفملل نيلوق دحأ وهو ءاهدعب عبن امنإو ءايبن نكي مل ةعقاولا هذه تقو هنأ ىلع ئبم اذه :ةوبنلاب

 (لمجلا ةيشاح) .هنع عطقنا دق ناك نأ دعب يحولا هيلع در هنأ "هابتجا" ئيعمو ءايبن ناك هنأ

 . "ريبكلا" نم ءاهليلد ماللاو «ةففخم "نإ" :داكي نإو



 ةقاحلا ةروس هج ْ نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 اديدش ًارظن كيلإ نورظني يأ َرِهرَصَتأ اهحتفو ءايلا 0 كول اوك نيل

 000 نولوفي نآرقلا َركّذلآ أوعبس امل ه1 فلنا وم كسور كعرصي نأ داكي

 ةظعوم 0 5 نآرقلا يأ وه اَمَو .هب ءاج يذلا نآرقلا ببسب كك 9 0 ُهَنِإ
1 

 حر

 .نونج هببسب ثدحي ال « نجلاو سنإلا 2) َنيَِعلَل

 ةيآ نوسمح و ناتنثا وأ ىدحإ ةيكم ةقاحلا ةروس

 ةرهظملا وأ ىءازجلاو باسحلاو ثعبل لأ نم ركنأ ام اهيف قحي لا ةمايقلا م ةقايلا

 مهتوادع ةدش نم :كيلإ نورظني (نيلامكلا ريسفت) .اقالزإ هقلزي هقلزأو ءاقلز هقلزي هقلز «ناتغل امهو ؛عفانل :اهحتفو

 ؛ئعرصي نأ داكي ارظن يلإ نالف رظن :لاقي «مالكلا ف لمعتسم اذهو ,كوعرصي نأ ءاضغبلا رظن مهرظنب نوداكي

 (يواضيبلا ريسفت) .نياعلا بيصي امك مهنيعأب كنوبيصي عملا :ليقو ءجاحزلا هلاق «نيلكأي نأ داكي ارظنو

 نمو (يواضيبلا ريسفت) .خلإ مهدسحو مهضغب هعامس دنع ثعبني هوعمس اذإ اوناك مهنأ كلذو :ركذلا اوعمس امل

 امل يأ «هيلع ةلالدلل ؛افوذحم اياوج لعج افرح اهلعج نمو :"كنوقلزي"ب ةبوصنم اهلعج ةيفرظ "املا لعج
 (لمجلا ةيشاح) .مدقتم انه وه :لاق باوجلا مدقت زوج نمو «كنوقلزي اوداك ركذلا اوعمس
 رهاظلا اوعضوف ءاهوهل اميظعتو اهنأشل اميخفت ؛وه ءيش يأ يأ ؟يه ام ةقاحلا لصألاو :يرشخمزلا لاق :ةقاحلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ليوهتلا ةدايزل ؛رمضملا عضوم
 ؛هوجو ىلع ةقاحلا نيعم يف اوفلتخاو «ةمايقلا يه ةقاحلا نأ ىلع اوعمجأ :"ريبكلا" يف «ةمايقلا ءامسأ نم يهو :ةقاحلا

 اهنأ :اهيناثو .اهيف بير ال ةيتآ يه ىلا ءيجما ةتباثلا عوقولا ةبحاولا ةعاسلا ةقاحلاف ؛نئاكلا تباثلا وه قحلا نأ :اهدحأ

 «قدصلا ةبحجاولا ةقداصلا يهو رومألا نم قاوحلا تاوذ اهنأ :اهثلاثو .ةقيقحلا ىلع فرعت يأ رومألا اهيف قحت يلا

 (اصخلم) .قاوح اهلك يهف ؛دوجولاو عوقولا ةبجاو رومأ «ةمايقلا لاوحأ نم امهريغو باقعلاو باوثلاو
 وذ وأ «هسبالي ام مساب ءيشلا ةيمست نم نوكيف «ءازحلا باسحلاو ثعبلا نم ركنأ ام اهيف تبثي يأ :اهيف قحي

 نم ءاهيف بير ال ةيتآ يه يلا ةتباثلا عوقولا ةبحاو اهنأل ؛ةقاح تيمس امنإ اهأ يرشخمزلا هركذ ام رهاظلاو «ةقاحلا

 اذه قحأ ال :كلوق نم «ةروكذملا رومألا قئاقحل ةفرعملا يأ :ةرهظملا وأ (نيلامكلا ريسفت) .رسكلاب قحي قح

 (نيلامكلا ريسفت) .هتقيقح فرعأ ال يأ رمألا



 ةقاحلا ةروس هدم نورشعلاو عسانلا ءزجلا

 ةفاكل ام كملعأ قانزذأ 103 "ةقاقنإ" رخ .نريعو اري اشو ءاقاقل يلقنت

 ف اهربخو ةيناثلا "ام"و «هربخ اهدعب امو أدتبم ىلوألا "ام"ف .افأشل ميظعت ةدايز
 عرقت اهنأل ؛ةمايقلا 2 َةَعراَقْلاِب ٌداَعَو ُدوُمت َتَبَّدك ."ىردأ"ل يناثلا لوعفملا لحم

 تيت د لصا ما ءءء 202 هع 95

 يف دحلل ةزواجملا ةحيصلاب © ةّيغاطلاب أوكلّهأف ٌدومُت اًمأف .اهاوهأب بولقلا
 ةقحبرلا وأ ليازح ةيع ظ ْ ْ ها را 2- وو 0 9

 ةديدش ةيوق 2 ِةَيَتاَع توصلا ةديدش ٍرَصَرَص حيرب أاوكلهاف داع امأَو .ةذشلا

 مايا ةينلمتو ٍلاَيل عبس ميهيبلع رهقلاب اهلسرأ اهرخس .مهدشو مهوف عم داع ىلع

 0 ا ل ا ا حالو ازد و ل لما ا ل و ءاعبرألا موي حبص نم اهوأ

 ؟يه ام ةقاحلا :هلصأو «لوألا أدتبملل ربخ ةلمجلاو ذربح هدعب امو أدتبم "ام"ف «2"ةقاحلا"و "ام" ظفل يأ :امهو

 هانعم هيف ماهفتسالا نأ يعي :ميظعت ةدايز .كملعأ ءيش يأو :كاردأ امو (يواضيبلا ريسفت) .وه ءيش يأ يأ

 ,"كاردأ ام" يف وهو :ىلوألا "ام"ف (نيلامكلا ريسفت) .هنأشل ميظعتلل ؛ديز ام ديز :لاقي امك اهنأشل ميحفتلا

 .هربخ "كاردأ"و ءأدتبم "ام"و :"يواضيبلا" فو كلا وهو "هدعب امو" :هلوقو

 نأل ؛ضفاخلا طاقسإ ىلع بصن عضوم يف ةلمجلاو ,فاكلا وه لوألا لوعفملاو يأ :خلإ اهربخو ةيناثلا "ام"و

 ١5(« :سنوي) هب مكاردأ الو# :ىلاعت لاق امك «ءابلاب ىناثلل و هسفنب لوألل نينثال ىدعتي ةزمه لاب "ىردأ"

 :وحن ءابلاب دحاول ىدعتي ءةزمهلا نودب يناثلا لوعفملا عضوم يف تناك اهل ةقلعم ماهفتسالا ةلمج تعقو املف

 (حارص) .ةدشب برضلا :عرقلا :عرقت (لمجلا ةيشاح) .نينثال ىدعتيف ءملع نعم نوكيو ءاذكب تيرد

 اردصم نوكيف «مهفايغطب اوكلهأف ىععملا :ليقو «ةداتقو امه سابع نبا نع يورم ةحيصلاب ريسفتلا :ةحيصلاب
 ؛ةحيصلا :داصلا حتفب رصلا نم :توصلا ةديدش (نيلامكلا ريسفت) .هدعب ام قباطي الف اذه ىلعو «ةيفاعلاك

 ريغب تحجرخف اهنازخ ىلع تتع :ليقو :خلإ ةيوق (نيلامكلا ريسفت) .دربلا :رسكلاب رصلا نم ةدراب :ليقو
 (نيلامكلا ريسفت) .دحلا ةزواحجم :وتعلا لصأو ءباسح

 ليك الب تحرخف اهازخ ىلع تتع دارملا نأ :رخآلاو «"ةيتاع" ريسفت يف نيلوق دحأ اذه :داع ىلع ةديدش ةيوق

 مويو داع موي الإ ؛لايكمب الإ ءام نم ةرطق الو «لايكمب الإ حير نم ةفس هللا لسرأ ام" :ثيدحلا يف امل ءنزو الو

 ملف «نازخلا ىلع تتع داع موي حيرلا نإو «ليبس هيلع مهل نكي ملف «نازخلا ىلع ىغط حون موي ءاملا نإف ؛حون

 (يواصلا ةيشاح) ."ليبس اهيلع مه نكي



 ةقاحلا ةروس ه5 +* نورشعلاو عساتلا ءرزججا

 لعف عباتتب تهبش «تاعباتتم اًموُسَح ءاتشلا زجع يف تناكو .لاوش نم نيقب نامشل
 0 دوهشو دهاشكا مساح عمج 1

 ايف َمّوقلا فىَرَتف .مسحني ىتح ىرخأ دعب ةرك ءادلا ىلع يحلا ةداعإ يف مساحلا

 لى. شرألا ىلع يأ ا لاح عيرص نيعمب
 َءاَجَو .ال ؟قاب يأ «ةغلابملل ءاتلا وأ ,ةردقم "سفن" ةفص 2: ِةَيِقاَب نِم مهل ئرت

 نم همّدقت نم يأ «ءابلا نوكسو فاقلا حتفب ةءارق يفو «هعابتأ مُهَلَبق نَمَو ْنَوَعَرِ
 رثكألل

 تالعفلاب 2: ةَئِطاَْلاِب طول موق ىرق يهو اهلهأ يأ تكِفَتْؤُمْلاَو ةرفاكلا ممألا

 اوماقأ رع نبأ نع رذنملا نبا ج رخأ ةعمجلا موي اهلوأ يورو ,ىرخألا ءاعبرألا ىلإ :لاوش نم نيقب نامثل

 .رحبلا ف مهتقلأف حيرلا مهتلمحأف ءاوتام نماثلا مويلا اوسمأ املف ,حيرلا باذع ف ءايحأ مايأ ةينامثو لايل عبس

 تيمعسو ءزوجعلا مايأ برعلا اهيمست ىلا مايألا يه :بهو لاق .هرخآ يف يأ :ءاتشلا رجع يف (نيلامكلا ريسفت)

 لوزن نم نماثلا مويلا اهتلتقف اهتعبتف ابرس تلحد داع موق نم ازوجع نأل :ليقو «ءاتشلا زجع يف اهنأل ؛ازوجع

 (نيلامكلا ريسفت) ."ليزنتلا ملاعم" يف اذك «باذعلا

 :لصألا يف مسحلاو ,موسح تاذ يأ "اهرخس" لوعفم نم لاح وأ "مايأ ةينامثو لايل عبس"ل تعن :اموسح

 "تاعباتتم" :رسفملا لوقف «باذع عباتت قلطم هنم ديرأو هديق نع قلطأ «هتدام عطقنت ىح ءادلا ىلع يكلا عباتت

 دض مسحلاو عطقني يأ :مسحني ىتح (يواصلا ةيشاح) .قالطإلا مث دييقتلا هتقالع لسرم زاحب هنأ ىلإ ةراشإ

 :ةيطع نبا نعو «ضرملا يأ ءادلل عطاقلل يكلا عباتتب ةلصأتسملا حيرلا عباتت هيبشتب ةراعتسا انههف «عنملاو عطقلا

 (نيلامكلا ريسفت) .اهلهأ نع ريخلا تمسح اهفأك ءامؤش :اموسح

 ,ةطقاس هانعم :ليقو ءفاوحألا ةيلاح يأ :ةغراف (نيلامكلا ريسفت) .ضرألا ىلع طوقسلا :ةغل عرصلا :ىعرص
 (نيلامكلا ريسفت) .يعفاشلا دنع زئاج كلذو «كارتشالا مومعب المع امهنيب فنصملا عمجو

 ءدحأ مهنم قبي مل يأ :ال .ةيفاب سفن :هريدقت فوذحم فوصوم ةفص "ةيقاب '" :ى لل اعت هلوق يأ :ةردقم سفن ةفص

 ريسفت) .يئاسكلاو ورمع يبأل ةدحوملا حتفو فاقلا رسكب [هدونجو هعابتأ نم هدنع نم يأ] :هلبق "نم"و

 (نيلامكلا ريسفت) .لاحلا ىلع لحما مسا قالطإب زاحب وه وأ ءفاضملا ريدقت ىلإ ريشي :اهلهأ يأ (نيلامكلا
 مهبونذب اوكفتثا ممألا اهب دارملا :ليقو ءمهي تعلقنا يأ اهلهأب تكفتتا اهأل ؛امب تيمس :طول موق ىرق يهو

 ههيجوت ىلإ راشأ يه ال «لاعفألا باحصأ ئطاخلا ناك امل ءأطخلا تاذ :تالعفلاب (نيلامكلا ريسفت) .اوكلهف

 - (نيلامكلا ريسفت) .ةيضار ةشيعك ةبسنلا يف ازاحم نوكي نأ زوجيو ,"رماتو نبال"ك ةبسنلل ةغيصلا نأب



 ةقاحلا ةروس هده نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ةدئاز متو ٌهَيِباَر ةَدَحَأ َمُهَدَحَأَف هريغو اطول يأ َمِيَر َلوُسَر آَوَصَعَف .أطخلا تاذ
 نوراهو ىسومك "ا ١

 اهريغو لابجلا نم ءيش لك قوف الع ُماَمْلا اًعط امل انإ .اهريغ ىلع ةدشلا يف

 يلا ةنيفسلا (2) ةَيِراَمْلا ىف مهبالصأ يف متنأ ذإ مكءابآ عي :كَتاَمَح نافوطلا نمز

 هذه يأ اَهَّلَعَجَتِل .نوقابلا قرغو ءاهيف هعم ناك نمو وه احبو يلع حون اهلمع
 ”رذَأ اهظفحتل آَيعَّبَو ةظع ٌَركَذَت كل نيرفاكلا كالهإو نينمؤملا ءاحنإ يهو ةلعفلا

 نيب لصفلل /ج) ُةَدِحَو ُةَحْفَت ٍروُصلآ يف َحِفُت اَذِإَف .عمست امل ةظفاح ,) ٌةَيِعَو
 © ٌةَدِحَو َهَكَد اتقد انكُدَف ُلاَبَلآَو ضَرَألا تعفر ِتآحَو .ةيناثلا يهو «قئالخلا

 هه

 2 هه 5 ١ و 2 5 و 031 .ه مع . | < 8 معن د م اي وه ٠ 5 هه 5 ياسو رع 3 رس 5 وول ص 2 م 3 و - ا م رب 2
 فر ةيهأو يايموي ىععف ءاهنسلا ِتقشناَو .ةمايقلا تثماق هر ةعقاَولا كصعفو رديمويف
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 ا اًهياَجَرَأ ّْلَع ةكئالملا نعي َكَلَمْلاَو .ةفيعض

 تالعفلاب يأ :"بيطخلا" يفو (نايبلا حور) .فوذحمل ةفص "ةئطاخلا" نأ ىلإ ةراشإ «لاعفألا يأ :تالعفلا -

 نم كلذ ريغو كرشلا عم طارضلاو قفصلاو ةطاوللا نم حيبقلا لعفلا سفن ىلإ اهنم ىطختي يذلا أطخلا تاذ

 .قسفلا عاونأ

 نأب باحأف ؟هب مهيلع ىلاعت هللا نتمي فيكف «ةنيفسلا لمح اوكردي مل نيبطاحملا نإ :لاقي امع باوج :مكؤابآ
 يف مكنوك ىلع مكانلمح داريو ءهرهاظ ىلع قاب مالكلا نأ :هلصاحو ءمكءابآ يأ فاضملا فذح ىلع مالكلا
 ءيشلا ظفحت نأ :يعولا :اهيعتو (يواصلا ةيشاح) .ثفايو ماحو ماس :حون دالوأ مهو ءاولمح نيذلا مكئابآ بالصأ

 ةصق ظفحتلو يأ ؛"اهلعجنل" ىلع فطع بوصنم :اهظفحتل (نيلامكلا ريسفت) .كريغ ظفحت نأ :ءاعيإلاو ءكسفن يف
 (نيلامكلا ريسفت) .تاعومسملا ظفح اهفأش نم يأ :ةظفاح (بيطخلا ريسفت) .مدقت امم اهريغو ةنيفسلا

 ءءازحجلاو باسحلا اهبقعي ىلا يه ةيناثلا نأل ؛مك سابع نبا نع يور امك «حيحصلا وه اذه :ةيناثلا يهو
 | (حارصلا) .رسكلا :قدلاو «ةدحاو ةرسك اترسك :اتقد (يواصلا ةيشاح) .ىلوألا يه :ليقو

 يف «مئاقلا مئاق :كلوقك "ةعقاولا تعقو" :هلوقو ء«تلمحو خفن :امهو نيتفوذحم نيتلمج نع ضوع نيونتلا :فئمويف
 اهيف ظحالي ملف «ةمايقلا ىلع ةبلغلاب املع تراص ةعقاولا نأ هليوأتو ءديفي ىح ليوأت نم دب الف «ةدافإلا مدع

 (لمجلا ةيشاح) .تدحوو تلصح يأ "ةمايقلا تماق" :هلوقب اذهل راشأ دقو «قاقتشالا نيعم

 (يواصلا ةيشاح) .اهيلع نمو ضرألاب اوطيحيف اولزنيل مهل هللا رمأ اورظنيل اهفارطأ يأ :اهئاجرأ ىلع



 ةقاحا ةروس م55 نورشعلاو عساتلا ءرزججا

 ا ا د 0 00 ْ
 20 ةييدمت ٍيَمَوَي نيروكذملا ةكئالملا يأ 00 َكَبَر شرع لمحو ءامسلا بناوج

 رك ءايلاو ءاتلاب 0 ل باسحلل نوير ا ٍكيموي .مهفوفص نم وأ ةكئاللملا نم
 نيكول رثك الل ًُ :

 موه هب رس امل هتعامجل ًاباطخ لوقف فيم مب ههَبنتك قوأ نم .رئارسلا نم 2 ٌةَيِفاَح

 ةقعصلا يف نوتومي ةكئالملا :ليق نإف .ءاجرألا ىلع نيفقاولا ةكئالملا ىلع دئاع ريمضلاو «شرعلا نم لاح :مهقوف

 مهنإ :لاقي فيكف (148 :رمزلا) هللا ءاَش ْنَم ان ٍضْرألا يف ْنَمَو تاَواّمّسسلا يف ْنَم َقعّصفإ» :هلوقل ؛ىلوألا
 (لمجلا ةيشاح) ."خلإ هللا ءاش نم الإ" :هلوقب نيثتسملا ةلمج نم نيفقاولا ءالؤه نأب بيحأ ؟ءامسلا ءاجرأ ىلع نوفقي

 .لاعوألا ةروص ىلع كلم ةينامث لمحي :لاق اعوفرم مذ سابع نبا نع هححصو مكاحلا جرخأ :ةكئالملا نم

 مهدحأ نرق لصأ نيب ام ةلعولا نورقك مهو «ىلفسلا ضرألا يف مهمادقأو شرعلا دنع مهسوؤر :هنع ةياور يفو

 لكل نأ :يورو ؛ضرألاو ءامسلا نيب امك مهبكر ىلإ مهفالظأ نيب ام نأ :يورو «ماع ةئام سمح هاهتنم ىلإ

 «ةعبرأ مويلا هلمحي :اعوفرم ديز نبا نع ريرج نبالو ءرسن هجوو روث هجوو دسأ هحوو لحر هحو مهنم كلم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةينامث ةمايقلا مويو

 الإ مهددع ملعي ال «ةكئالمللا نم فوفص ةينامث :امُُذ سابع نبا لاقف «ةينامثلا هذه يف فلتخا :مهفوفص نم وأ

 ةينامث مأ فالآ ةينامث مأ ةينامثأ ؟مه مك ملعأ :هو نسحلا نعو ,كالمأ ةينامث مه :ديز نبا لاقو «ىلاعت هللا

 هيف طسبو ءهوجو نم ىلوأ صاخشأ ةينامث ىلع هلمح نأ ملعاو :"ريبكلا" يف لاقو (بيطخلا ريسفت) .فوفص
 نيزئافلا نمو رانلا نم نيجانلا نم هنأ ملع هنيميب هباتك يوأ امل هنإف :هب رس امل .بانطإلل افوح هانكرت مالكلا

 (نايبلا حور) .هلان ام. اوحرفي ىح هريغل كلذ رهظي نأ بحأف «ةنجلاب

 ءاوذح نيلاحلا يف اهانعمو ؛لعف مسا نوكتو ءاحيرص العف نوكت اهنأ كلذو «نالامعتسا اهيفو ءاوذح يأ :مؤاه

 اهو ءديز اي امهرد ءاه :لوقت ءرصقلاو دملا :ناتغل اهيفف ةعيركلا ةيآلا يف ةروكذملا يهو لعف مسا تناك نإف

 فاك اممب لصتتو «ثينأتو ريكذتو عمجو ةينثتو دارفإ نم اهلك لاوحألا يف كلذك نانوكيو ءديز اي امهرد
 «بطاخملا ريمض فاكلا يأ يهو ءاهتقباطم عقاولا بسحب كبطاخم قباطتف «ةراشإلا مساب اههاصتا باطنخلا

 ءاه :لوقتف باطخلا فاك فرصت ةفرصتم ةزمه باطنخلا فاك فلخيو «هرحآ ىلإ كءاه كاه نءاه ناه :لوقت

 ةعوفرملا ةزرابلا رئامضلا لاصتال احيرص العف تناك اذإو .نآرقلا ةغل يهو ؛نؤاه مؤاه امؤاه «دنهاي ءاه «ديز اي

 ناديز اي ايئاه ؛دنهاي ئاه «ديزاي ءاه :لاقيف «ءيطاعي ىطاع لثم نوكت اهنأ :اهادحإ ,تاغل ثالث اهيف ناك ام

 .نأه اوؤه اه يئهأه :لاقيف .,"به" لثم نوكت نأ :ةيناثلا ء,تادنه اي نيئاه ءنوديز اي اوؤاه «نادنه اي وأ

 .نأه اوءاه اءاه يئاه أه :لاقيف ءفوخلا نم ارمأ "فخ" لثم نوكت نأ :ةثلاثلا نبه اوبه ابه يبه به :لثم

 ىدعتتف «اولاعت اهانعم :ليقو ءاوذحخ ىيعمم اهأ روهشملاف ءاطولدم يف فلتحاو «نفح اوفاح افاخ يفاخخ فخ لثم

 (لمجلا ةيشاح) .دصقلا اهانعم :ليقو «"ىلإ"ب



 ةقاحلا ةروس ها نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 نأ تدقيت ُتَدُظ ْنِإ ."اوؤرقا"و ,"مؤاه" هيف عزانت 25 ةَيبدنك أوُءَرَقَأ اوذح

 اًهفوطق (2) ِوَيِلاَع ٍةَنَج ىف .ةيضرم () ِةَيِضاَر ٍةَسيِع ىف َوُهَف () ةَيِباَسِح يلم

 أوك :مهل لاقيف .عجطضملاو دعاقلاو مئاقلا اهنم لوانتي ةبيرق 29 ٌةَيِناَد اهرامث
 لم ترص

 يف ةيضاملا 2 ةّيلاَخلا ٍمايألآ ف َرثفلَسأ آَمب نيئنهتم يأ لاح كيه اويرْشَأَو

 © 0 تو 0 ا هيينتلل هن“ ُلوَقَيف 3 هَبنَك َقوأ ناو اذا
 - - 8-2 2 عههج ” 3 2 20 و

 رف جو ةنيطلل ع كلم يات ع أ انامل ال ناب نابل

 اهو افقو تبثت تكسلل ' 'هيناطلسو هيلامو هيباسحو هيب هيباتك" "5 اهو «يتجحو

 كم أ 66 هاه اقف 18 ه6 687:8 أ وجا هاوي اه قا فوق جه ع اه ج07 ها هاف هع اق ها 6 هه هاف مامإلا فحصمل اعابتا

 ظ ككل دل ع ان مح: ال
 لمعأف :عزانت (لمجلا ةيشاح) .يقاوبلا يف اذكو «ءايلا حتف رهظتل ؛تكسلا ءاه تلحدأف «يباتك :هلصأ :هيباتك

 يباتك مؤاه :هريدقتف :اؤرقاو مؤاه (لمحلا ةيشاح) .رخآلا يف رمضأو ؛نييرصبلا دنع يناثلاو «نييفوكلا دنع لوألا
 «برقألا نولمعي مهنأل ؛نييرصبلا دنع "اؤرقا" "هيباتك" يف لماعلاو هيلع يناثلا ةلالدل لوألا فذحف «هيباتك اًورقا

 بحتسا دقو ؛ءلصولا يف طقستو فقولا يف تبثت نأ اهقحو ؛ءتكسلل "هيناطلسو هيلامو هيباسحو هيباتك" يف ءاهلاو

 اثدحت كلذ لاقو «نيقيلا نظلاب دارملاف يأ :تنقيت (كرادملا ريسفت) .فحصملا يف اهتوبثل اهتابثل اراثيإ فقولا راثيإ

 ةرخآلل لمعف هبساحي هللا نأ نقيت هنأ كلذو «باسحلا موي نم هفوحخ بيبسب احب هنأ ىلإ ةراشإ «ىلاعت هللا ةمعنب
 (يواصلا ةيشاح)إ .هفوحخ نمآو هءاحججر هللا ققحف

 الو نوشيعي مهنأ درو امل اهطخسي الو اهبحاص امي ىضري يأ ؛لوعفم يعم. لعاف ةغيص نأ ىلإ كلذب راشأ :ةيضرم
 نوكي نأ لمتحيو :لاح (يواصلا ةيشاح) .ادبأ اسأب نوري الف نومعنيو ءادبأ نوضركي الو نوحصيو ءادبأ نوتومي

 متمدق ام ببسب :متفلسأ امب (نيلامكلا ريسفت) .اكينه متئنه يأ ردصم وأ ءائينه ابرشو الكأ يأ ءردصم ةفص
 امهدحأ ؛نيريسفت ناطلسلا يف نأ ىلإ كلذب رسفملا راشأ :يتجحو َيوق .ةيضاملا مايألا يف ةحلاصلا لامعألا نم

 يهو :هيباتك "ءاه"و (يواصلا ةيشاح) .سانلا ىلع اهب جتحي ناك ىلا ةجحلا :يتاثلاو ءايندلا يث هل تناك ىلا ةوقلا+<

 ةيبارعإ هتكرح تسيل كرحتم لك :"لصفملا" يف لاق .اهتكرحل انوص فقولا دنع ةملكلا رحخخآ قحلم ةنكاس ءاه

 اعابتا جردلا يف اهكرت لصألا نأ عم «ءارقلا رثكأ دنع الصوو افقو تبثت «همث :وحن «ءاهلاب فقولا هيلع زوحي

 - اطقف عابتالاب ال رتاوتملا لقنلاو «هب 5 فحاصملا لصأ هنأل ادا لاف دعم دق ؛مامإلا فحصملل



 ةقاحلا ةروس هدم نورشعلاو عساتلا ءرجلا

 هيدي اوعمجا ب2: ل منهج ةنزخل باطع در تايطاو اهقدح 0 مهنمو «لقنلاو

 ايلول نورس ةيقو تيهقركا نان نعت 20 رد نفعل
 و .رانلا هلاخدإ دعب اهيف هع يأ 2+ ةوكلَساَف كلملا عارذب اَءاَرِذ َنوُعَبَس

1 

 ادن هللاب ٌنِمْؤُي ال ناك دُهَنِإ .مّدقتملا فرظلاب لعفلا قلعت نم ءافلا عنمت

 عفتني بيرق 22: ميح اَنْهَه َمَوَيَلآ هَل سيلف 22: ٍنيكَسِملا ماَعَط ىلع ضخ الَو
 5 | .اهيف رجش وأ رانا لهأ ديدص 2 3 + ٍنيِلَسِغ َنِم الإ ُماَعَط لَو .هب

 اَمَو .تاقولخملا نم 2: َنوُرِصَِبَت اَمِب 2 ةدئاز َدَلَف .نورفاكلا 2: َنوُعِطَ

 2 -» ٍميرك ٍلوُسَر ُلْوَمَل نآرقلا يأ ,ُهنِإ .قولخم لكب يأ ءاهنم 2: َنوُرِصِبْن ا
 ا ًاليلق ا نر ٍلَوقب ّوه اََمَو .ىلاعتو هناحبس هللا نع ةلاسر هلاق يأ

 اهفذح نم مهنمو تنك يبنلا نع ةلوقنم اهليصافتب ةءارقلا نأ قحلا دمتعملا نإف هيلع بقعتم هنإف ءيرشخمزلا هركذ امك -

 (نيلامكلا ريسفت) .لصألا وه امك الصو
 لاقو «فنُتذ سابع نبا هلاق [ةغلابم نوكي نأ لمتحيو] :كلملا عارذب :اسايقم :اعارذ هلوقو ءاطوط يأ :اهعرذ

 نيبو كنيب ام :عابلاو ءاعاب نوعبس عرذلا :يلاكبلا فورعم نع رذنملا نبالو ءوه عارذ يأ ملعأ هللا :نسحلا

 ءامسلا نيب ام ةفاسم نم لاوطلا هنأ ىلع لدي ام :دمحأ هاور ثيدح ىلعو «ةفوكلاب وه ذئموي ناكو ءةكم

 (نيلامكلا ريسفت) .ارارم رم امك حيحصلا ىلع :لعفلا قلعت (نيلامكلا ريسفت) .ضرألاو
 قيفوتلا ام :تلق نإف .هلبق فرظلا اهربخو "سيل" مسا هيلع فطع امو "ميمو .ةرخآلا يف :مويلا هل سيلف

 ماعط موقزلا ةرحش نإو» رحخآ عضوم فو (5 :ةيشاغلا) مر نم 0 رخآ لحم يف هلوق نيبو انه ام نيب
 ذإ ؛ةافانم ال :انلق ع( 5 :ةرقبلا) (َراَلا ان ْمهنوُطُب يف َنولكأي ام كلو رخآ عضوم قو (4 5 :ناحدلا) ميثألا

 نع رذنملا نبا هاور :ديدص (يواصلا ةيشاح) .عفن هيف ماعط رصحلاب يفنملاو ءيئاضإ رصحلاف مهل ماعط كلذ عيمج
 (نيلامكلا ريسفت) .مهحورقو مهحورج ةلاسغ هنأل ؛لسغلا نم نيلسغ وهو ءفُذ سابع نبا
 دعبلا وه يذلا مركلا ةياغ ف وهف هللا ىلع يأ :ميرك (نيلامكلا ريسفت) .كاحضلا نع رذنملا نبا هاور :رجش وأ
 نارقلا: نإ :لاقي اضع تاون اذهو هللا نع اغيلبت يأ "ةلاسر ةلاق" لوقو كلك دنع وهو قالغألا عواست نع
 امك هل فصو هنأ ال «غيلبتلا ليبس ىلع هلوقي هنأ :باوجلاو ؟"”لوسر لوقل هنإ" :لاقي فيكف ءهمالكو هللا لوق

 (لمدللا ةيشاح) .ىلاعت هلل كلذك هنأ



 ةقاحلا ةروس 258 كالا نع ءزجلا

 ليز "بلو ,نيلعفلا ف ءايلاو ءاتلاب هك 0 ف ًاليلق  نِهاك ٍلَوَقب لَو

 ريخخلا نم ُدْك5 يبلا هب ىتأ امم اهوركذتو «ةريسي ءايشأب اونمآ مهنأ ئيعملاو

 َوَلَو 29 َنيِيلَعْلا تر نم ليزنت وه لب ءاعيش مهنع نغت ملف فافعلاو ةلصلاو
 ُهْنِم انلتل اًنْذَحأَل هلقن مل ام انع لاق نأب 29 ٍليواَقَأْلا ضَحَب اَنَيَلَع يبلا يأ َلوَقَت

 وخر بلقلا لاين قر زا انو اكتمل ان اهةردشاو زلات: نول ا راقي
 "نم"و "ام" مسا يك نم 5 اَمف .هبحاص تام عطقنا اذإ هب لصتم قرع

 أ

 يأ دلي يبل هنع" ريمضو «عمجلا نبع. يفنلا قايس يف "ادحأ" نأل عمجو "ام"

| 

 ٌُمّلَعتَل اَنِإَو 22 َنيِقّئُملِل َنيقكُملَل ٌةَرِكْذَتَل نآرقلا يأ ءٌهِْإَو .باقعلا ثيح نم هنع انل عنام ال

 و

 ع ةرسحل نآرقلا يأ هُهَنِإَو .نيقدصمو نارقلاب مك : نيبذكم سانلا اهيأ 6-7 نأ

 رس د ري

 قحل نآرقلا يأ ردنا هب نيبذكملا باقعو نيقدصملا باوث اوأر اذإ 29 َنيِرِفكلا

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل ليي ديكتلاو ؛ةفوكلا لهأل فيفختلاب رهو ,"نوركذت"و "نونمؤت" 5 يأ :نيلعفلا ف

 يور اذك «ةيتحتلاو نونلا رسكب :بلقلا طاين (حارص) .ءيش لك نم تاوهشلا كرت :فافعلا :فافعلاو

 .رهظلا يف ١ يذلا لبحلا وه :دهاجم نعو .هبحاص تام عطقنا اذإ هب لصتم قرع وهو هجض سابع نبا نع

 وأ دي نلت هنع'" ريمض و ) "نيزجاح" ا قلعتم " هنع"و .ةيزاجح "ام"و عا "ام" ربخ (نيلامكلا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاح) .هيلع مسقملا ةلمج نم وهف ءمسقلا باوح ىلع فوطعم هدعب امو اذه :خلإ هنإو

 ىلإ كلذب راشأ "نيقدصمو" :هلوقو .مهبيذكت ىلع مهيزاحب مهثعب دعب مث مهلهمنف يأ :نيبذكم مكنم نأ
 (يواصلا ةيشاح) .تفطع ام عم واولا فذح ةيآلا يف نأ



 - راعملا ةروس هالو نورشعلاو عساتلا ءرجلا

 5 يدم < 7 دص : 7 ضد 5 يب 5 ع

 .هناحبس 20 ميظعلا َكَبَر ةدئاز ءابلا مّمأب هزن َحَبَسف .نيقيلا قح نيقيلل يأ
 ة 1 1 1 قحلا نيقيلا :ةحخخسن فو

 ةيآ نوعبرأو عبرأ ةيكم جراعملا ةروس

 رضنلا وه 2 ٌعِفاَد هَل ل َنيرِفَكلل ٠ ف عفا و ِباَذَعِ ع اعد ُلياَس 7

 اديك لصتم َهَّنأ تن .ةيآلا 00 ه ادهن نإ 5-0 :لاق ثراحلا نب
 (9؟ :لافنألا)

 او ل اول هولا اه مق هنو اهداف وأ فل هاف وتقف هذ أ تموج هيت 000000 هل ليثربج عل

 قح لهأ نم راص هاضتقم. لمعو هب كسمت نم :نيعملو ء«فوصوملل ةفصلا ةفاضإ نم هنأ كلذب راشأ :نيقيلل
 ةفاضإ نم «قحلاب دكؤم نيقي وهف ءكشلا لبقي ال يذلا تباثلا رمألا يأ :نيقيلا قح (يواصلا ةيشاح) .نيقيلا

 (بيطخلا ريسفت) .نيقيلا ملع قوف وهف ءفوصولملا ىلإ ةفصلا
 نم ةراجح انيلع رطمأف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ مهللا :لاق ال ثراحلا نب رضنلا نإ :خلإ لئاس لأس

 ىععمب "اعد"و «ةيدعتلل هيف ءابلا :باذعب (ريبكلا ريسفتلا) .ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف «ميلأ باذعب انتئا وأ ءامسلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."لجعتسا" نيمضتب وأ اعدتسا

 لتق رضنلا نإف ؛ردب موي باذع وه ايندلا يف امإ ؛هعوقو ققحتل ؛ةراشإ كلذب ربعو ,عقيس يأ :نيرفاكلل عقاو
 "لأس"ب قلعتم هنأ :اهدحأ .هجوأ هيف "نيرفاكلل" :هلوقو .رانلا باذع وه ةرخآلا يف امإو ءاربص ردب موي

 نوكت نأ :ثلاثلا .مهلحأل لزان يأ ةلعلل ماللاو ' 0 :يناثلا مهل اعد يأ "اعد" نئيعم انمضم

 ."عقاو"ب ةقلعتم يهف اذه ىلعو «نيرفاكلا ىلع :يبأ ةءارق هديؤيو «نيرفاكلا ىلع عقاو يأ "ىلع" يعم. ماللا
 نم وأ "باذع" نم لاح وأ ءرهظأ لوألاو ,فنأتسم وأ "باذع"ل رحخآ تعن :خلإ هل سيل (لمجلا ةيشاح)

 .افُهذ سابع نبا نع هححصو مكاحلا هجرحأ :ثراحلا نب رضنلا (لمجلا ةيشاح) ."نيرفاكلا" يف ريمضلا

 نإ لومعملاو لماعلا نيب ةضرتعم "عقاو هل سيل" ةلمجو هيلعو هب قلعتم يأ :"عقاو"ب لصتم (نيلامكلا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاحإ .ةيضارتعا تسيلف "باذع" ل ةفص تلعج نإ امأو ءافنأتسم تلعج

 ةيشاح) .ةنحلا يف نينمؤملا جراعم دارملا :ليقو ءدوعصلا نيعم. جورخلا نأ ىلإ كلذب راشأ :ةكئالملا دعاصم

 (يواصلا ةيشاح) .ماع ىلع صاخ فطع هلبق ام ىلع حورلا فطع نأ ىلإ كلذب راشأ :ليئربج (يواصلا



 موي ف ممي باذعلا عقي يأ ,فوذحمع قلعتم مَّوَي فى ءامسلا نم هرمأ طبهم ىلإ

 نم هيف ىقلي امل ؛رفاكلا ىلإ ةبسنلاب © ِةَنَس فّلَأ َنيِسْمَح ُهُراَدَقِم َناك ةمايقلا

 امك ءايندلا يف اهيلصي ةبوتكم ةالص نم فخأ هيلع نوكيف نمؤملا امأو ءدئادشلا

 عزف ال يأ يي مهج ” ًاليِمَج اَرَبَص لاتقلاب رمؤي نأ لبق اذهو ربصآف .ثيدحلا يف ءاج
 عرج :ةخسن قو

 .ةلاحم ال اعقاو 22 اًبيرق ُهْنَرْتَو .عقاو ريغ 9 اًديِعَب باذعلا يأ هْنوَرَي م .هيف

 هنودقتعي يأ

 1217 ةضفلا بئاذك , 2 ٍلَهْلاَك عقي يأ فوذحمب قلعتم ءامشلا نكت م موي

 ةكئالملاو ناكم يف ىلاعت هللا نأ يضتقي ةيآلا رهاظ نإ :هريدقت ردقم لاؤس نع باوح وه :هرمأ طبهم ىلإ

 (يواصلا ةيشاح) .ءامسلا وهو هرمأ طوبه لحم ىلإ يأ ءفاضم فذح ىلع مالكلا نأب باحأف ؟هيلإ نودعصي

 فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي يف ةكئالملا جرعت يأ "جرعت" :هلوقب اقلعتم لعجي دقو :خا محب باذعلا عقي يأ

 كلذف ؛ماع ةئام سم ءامسلا ىلإ ءامسلا نمو «ماع ةئام سمح ضرأ لك ظلغ نإف ؛كلملا ريغ هيف دعص ول ةنس

 نيسمخ- هرادقم ناك موي كلذف «ماع فلأ نيثالثو ةتس ةريسم شرعلا نيبو ةعباسلا نيبو «ماع فلأ رشع ةعبرأ

 (نيلامكلا ريسفت) .افهُذ سابع نبا نع متاح يبأ نبا هاور «ةنس فلأ

 هرادقم ليوط موي يف عقي يأ "عقاو" ةلص نم وأ «كلملا ريغ هيف دعص ول ايندلا نيس نم يأ :خلإ هرادقم ناك

 ىلع هنأل وأ رافكلا ىلع هتدشل ؛هل ةلاطتسا نوكي نأ امأف «ةمايقلا موي وهو مكينس نم ةنس فلأ نوسمح

 رهظلا نيب امك الإ نمؤملا ىلع كلذ ردق امو «ةنس فلأ نطوم لك ءانطوم نوسم- هيف :ليق دقف «كلذك ةقيقحلا

 ريسفت) .اعوفرم يردنخلا ديعس يبأ نع نابح نباو دمحأ هاور :ثيدحلا يف ءاج امك (كرادملا ريسفت) .رصعلاو

 ىلع ربصا :قعملاو .ءازهتسالا ليبس ىلع لأس هنأل ؛"لئاس لأس" :هلوق ىلع عرفم :خلإ ربصاف (نيلامكلا

 (يواصلا ةيشاح) 26 هل ةيلست وهف ميم رخبطت الو «كموق ءازهتسا

 هيف ا ءامسلا نوكت موي (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا وهو «هسفن مظعملا ملكتملل نونلاو «هملعن يأ :هارن

 فوذحمب قلعتم هنأ :يناثلا ءباذعلل "هارن" يف ريمضلا ناك اذإ رهاظ وهو "ابيرق"ب قلعتم هنأ :اهدحأ ءهجوأ

 تيك نوكي ءامسلا نوكت موي يأ ؛هدعب ردقم فوذحم قلعتم هنأ :ثلاثلا ءنوكت موي عقي يأ "عقاو" هيلع لدي

 (لمجلا ةيشاح) .ةمايقلا موي ىلع ادئاع ناك اذإ يأ "هارن" يف ريمضلا نم لدب هنأ :عبارلا «تيكو

 دمحأ جرخأو ؛نسحلا نع يور اذك :ةضفلا بئاذك (يواصلا ةيشاح) ."عقاو" هيلع لاد يأ :فوذحمب قلعتم

 ةياور فو .دومج نع ناليسلا :ةضفلا بئاذك (نيلامكلا ريسفت) .تيزلا يدردك :لهملاك :ف سابع نبا نع

 :تيزلا يذرو [(سوماق) .هلفسأ يقب امز :لهملا



 - ةروس هانا نورشعلاو عساتلا م

 ميم ُلَكَسَي الَو .حيرلاب ناريطلاو ةفخلا ف فوصلاك -ج > نهِعَلاك لاَبجلا ُن

 0 ا 7 ورم .هلاحب لك لاغتشال ؛هبيرق بيرق 2“ اميمح

 نعم. َرَل رفاكلا ئمتي ُمرَجُمْلا ُدَوَي ةفئأتسم ةلمحلاو ؛نوملكتي الو نوفراعتيو ًاضعب

 هتجوز هَتَبِحَصَو 22: ِهينّيِب اهحتفو ميلا رسكب دِيِبَوَي ٍباَذَع َنِم ىدَتفَي نأ

 ضزألا ىف نَمَو .همضت 2: هيون ىلا اهنم هلصفل ؛هتريشع ِهِتَليِصَقَو 2: ِهيْحَأَو
 م يأ اَنِإ هذوي امل در لع ."يدتفب' ىلع فطع ءادتفالا كلذ ::2: هيجي مث اًعيِمَج

 رب - أ 7 ٍ #

 7-5 2+ ئَوّشلَل ٌةَعاَرت قا ا ا ؛منهجل مسا 2:7 ئّظل رانلا

 هع نع ل

 ةأم خول 00 أ هتعمل رة لاه تو رب 20 .سأرلا ةدلح يهو ةاوش عمج

 ةيشاح) .براقألا رئاس نامعي «يفنلا قايس يف ناتركن امهنأل :نيميمحلا ئعمل ارظن نيريمضلا عمج :مهورصبي
 ؛يئاسكلاو عفانل اهحتفبو ءرثكألل :ميملا رسكب .باذعلا نم هسفن يدافي :باذع نم يدتفي (يواصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ فاضملا نم ءانبلا هباستكال

 ىلإ ةفاضالل ؛ءانبلا ىلع يأ "اهحتفب" :هلوقو [.رجلا ءامسألا يف لصألا نأل ] هيلإ باذعلا ةفاضإل :ميملا رسكب

 (بيطخلا ريسفت) .اهرسكب 0 ؛ميملا حتفب يئاسكلاو عفان أرق (نايبلا حور) .نكمتم ريغ
 ناك املف ,"نيم ةعضب ةمطافلا" :ُهْنك لاق «نيوبأ نم الصفنم نوكي دلولا نأل ؛ةلوصفملا :ةليصفلا :اهنم هلصفل

 (ريبكلا ريسفتلا) .ببسلا اذهل ؛ةليصف ايمسف «هنم نيلوصفم اضيأ اناك امهنم الوصفم وه
 ,ةيفانلا "ال" ئيعمب نوكت نأ لمتحيو «"هيجني مث" :هلوق دنع مت مالكلاف ءاقح نعم. انه نوكت نأ لمتحي :خلإ الك

 ظفل ةلالدل ؛ركذ امي رجي مل نإو ءاهيلع دئاع ريمضلاف ءرانلا يأ :خلإ اههنإ (يواصلا ةيشاح) .اهيلع مت مالكلاف

 «بهللا لصألا يف وه ذإ ؛لوقنم يأ "منهحلل مسا" :هلوقو «ناث ربح "ةعازن"و ؛"نإ" ربح "ىظل"و ءاهيلع باذعلا

 مهبم ريمض هنإ :ليقو «ةصقلل ريمضلا نإ :ليقو «ثينأتلاو ةيملعلل ؛فرصلا نم عنم كلذلو ءاهل املع لقنو

 رانلا يأ ,"نإ" ربح "ىظل" نوكي نأ "ةعازن"و "ىظل" يف زوحي ا ىلعف ؛يرشخمزلا هلاق «ربخلا هنع محرتي

 "ةعازن"و «ءبوصنملا ريمضلا نم الدب ىظل نوكت وأ ؛ةعازن يه يأ رمضم أدتبم ربخ وأ ناث ربحت "ةعازن"و «ىظل
 اي ىلإ :لوقت نأب منهجلا يأ :اوعدت .هعلقو هرقم نم هبذح :ءيشلا عزن :ةعازن (لمجلا ةيشاح) ."نإ" ربح

 .اهتينابز اوعدت يأ :ليقو «قفانم اي ىلإ ءرفاك



 جراعملا ةروس هاا نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 هللا قح ٌدؤي لو هئاعو يف هكسمأ 20 ََعْوَأَف لاملا َمَمِجَو .َّىلِإ َّيلإ :لوقت نأب نامإلا نع

 0 اًعوُرَج ٌّرشلا هلق اذإ :هريسفتو ,ةردقم لاح كه اَعوُلَه َقلخ نفل نإ .هنم

 .هنم هللا قحل ؛لاملا يأ ريخلا سم تقو ع اَعوُتَم را 5 .رشلا سم تقو

 .نوبظاوم 2ث َنومياَد 0 نع مه نا 0000 وعلا 2: َنيِلَصملا الإ

 ى رس و 7 ص 7-0 نا 0 سا كو سال 7 كا سه رع

 نِم مه نيِذلاَو 57 2 ب نييلا موي م َنيِذلاَو .مرحيف لاؤسلا نع

 01 ا 086 23

 و 0

 رلدلاو .هلوزن 2 - ٍنومأَم ريغ م ميز تتاَذَع نإ .دوفئاح سي د مير باذع

 َمجَنِإَف ءامإلا نم َمُجْنَمَيُأ َتْكَلَم اَم َوأ دهجوزأ َنَع اَّلِإ 12: َنوظِفَح َمِهِجوُرفِل ْرُه
 نوزواجتملا 27 نوداعلا ره كيتلؤاف َكِلاذ َءاَرَو 0 م "حرا نيمولم ريغ 1 9 قا 0 0 8 50000 00 "2 سهلا 12 ا

 «كسمتسي ال ثيحب هوركملا سم دنع عزا ةعرس وهو :علحلا نم 57 ,"قلخ" :ىلاعت هلوق نم :ةردقم لاح

 افصتم سيل هنأل :ةردقم لاح (نايبلا حور) .ريسلا ةعيرس يأ عوله ةقان :لاقي «ريخلا سم دنع عنملا ةعرسو

 (ارصتخم يواصلا ةيشاحو لمجلا ةيشاح)إ .هتدالو تقو الو .هقلخ تقو ةروكذملا تافصلاب

 ةثالث امهيف "اعونم"و "اعوزح"و .هدعب ام اذكو ,"اعوزج"ل ةلومعم "اذإ" نأ ىلإ هب راشأ :رشلا سم تقو

 هنوك لاح اعوله :ريدقتلاو ءامهيف لماعلا وهو "اعوله" يف ريمضلا نم لاحلا ىلع نابوصنم امهنأ :اهدحأ .هحوأ

 رشلا هسم اذإ يأ ةرمضم راص وأ "ناك"ل ناربخ امهنأ :يناثلا «ريخلا سم تقو اعونمو ءرشلا سم تقو اعوزج

 (لمجلا ةيشاح) ."اعوله"ل ناتعن امهنأ :ثلاثلا ءاعونم راص وأ ناك ريخلا هسم اذإو ءاعوزج راص وأ ناك

 امإ "اعونم"و "اعوزج" بصنو «هدعب ام اذكو ؛"اعوزج"ل ةلومعم "اذإ" نأ ىلإ كلذب راشأ :ريخلا سم تقو
 ناك ريخلا هسم اذإو اعوزج ناك رشلا هسم اذإ يأ «ةفوذحملا "ناك"ل ناريخ وأ "اعوله" ريمض نم نالاح هنأل

 (حارص) .ةفعلا فلكت :ففعتلا :ففعتملا (يواصلا ةيشاح) ."اعوله"ل ناتعن وأ ءاعونم

 (بيطخلا ريسفت) .عمجلا ىلع فلألاب نوقابلاو ؛ديحوتلا ىلع نونلا دعب فلأ ريغب ريثك نبا أرق :دارفإلاب ةءارق يفو



 افرك الو فوميقي 20 نومياق مو فو مهادجبشب مه َنيِذَلَو .نوظفاح

 ارا .اهتاقوأ يف اهئادأل 2: َنوُظِفاَحُع ْمِماَلَص َنَلَع مه َنيِذْلآَو

 يعيلم يأ «لاح 2 نيعطهم كوحن َكَلَبِق أورفك ولا ٍلاَمَف لا َنوُمَركُ

 1 ا تالا هع ا هش هويام ناحل ِنَعَو ِنيِمَيْلأ نع .رظنلا

 يهو «ىلاعت يرابلا ةهج نم ناك ءاوس ناسنإلا هيلع نمتؤي ام سنجل مسا ةنامألا نأ ىلإ ةراشإ :هيلع اونمتئا ام

 :ةنامألا :هلم دينحلا لاق .اهوحنو عئادولا يهو «قلخلا ةهج نم وأ ءماكحألاو عئارشلا يه ىلا نيدلا تانامأ

 ؛هحالصإو هظفحب ءيشلا ىلع مايقلا ةياعرلاو ,ديحوتلا ىلع هللا عم بلقلا ظفح :دهعلاو ؛حراوجلا ىلع ةظفاحما
 دنع روجفلاو «ةدهاعملا دنع ردغلاو «ءثيدحتلا دنع بذكلاو «نامتئالا دنع ةنايخلا ٌدكك هللا لوسر لعج دقو

 (نايبلا حور) .نيقفانملا لاصخ نم ةمصاخملا

 مدعو هظفح بحاولاف «ءقولخملا نم وأ هللا نم امإ دهعلاف ءايندلاو نيدلا رمأ نم هيلع اونمتتا اميف يأ :كلذ يف

 ةمكحو "نوظفاحي" :انه هلوقو "نومئاد" :قبس اميف هلوق نيب قرفلل كلذب راشأ :اهئادأل (يواصلا ةيشاح) .هعييضت

 مده دقف اهمده نمو «نيدلا ماقأ دقف اهماقأ نم «نيدلا دامع اهنأل ؛اهريغ نم مظعأ اهنأ ىلإ ةراشإ ةالصلا ركذ راركت

 لعفلا ىلع رورحماو راجلا مدقتو هيلع ةلمجلا ءانبو ريمضلا متدقت يهو «ىفخت ال تاغلابم تالصلا هذه يفو «نيدلا
 (لمجلا ةيشاح) .يددجتلا رارمتسالل ةديفم ةيلعف اهضعبو تابثلاو ماودلل ةديفم ةيمسا ةلمحلا ضعب لعجو
 دارملا نأ وهو "نوظفاحي" :انه هلوقو "نومئاد" :قبس اميف هلوق نيب قرفلا ىلإ هب راشأ :اههاقوأ يف اهئادأل

 امناكرأو اهتاقوأ تاعارمم امي اوتأي نأ اهيلع مهتظفاحبو «تاقوألا نم تقو يف اهوكرتي ال نأ اهيلع مهماودب

 .قرطلا نم نوكي ام ةياغ يف امك مايقلاو
 كيلإ مهرظن ىلع مهلمحو مهل تبث ءيش ّيأف يأ ؛هربخ "اورفك نيذلا"و ءأدتبم "ام" :اورفك نيذلا لامف

 ,"لامشلا نع'و "نيميلا نع" اذكو "نيزع' اذكو "كلبق" اذكو ؛لوصوملا نم لاح "نيعطهم"و «قرفتلاو
 «'نيزع'ل ريسفت "تاعامج يأ" :هلوقو ؛لوصوملا نم يأ "اضيأ لاح" :هلوقو .لوصوملا نم لاوحأ ةعبرألاف
 لوخد "خلإ نولوقي" :هلوقو ءاضيأ حيحص وهو ”نيزع"ب قلعتم "نيميلا نع" نأ ىلإ هب ريشي "اقلح" :هلوقو
 (لمجلا ةيشاح) .هلوزن ببسل نايب وهف هدعب ام ىلع
 "نيعطهم" :هلوقو «هريغو "كرادملا" نم قد نامثع فحصمل اعابتا ةلوصفم تبتك ةراجلا ماللا :اورفك نيذلا

 (ذايبلا حور) ."نيزع" :هلوقو ”نيعرسم"



 جراعملا ةروس هالو نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 / 0 ءازهتسا 007 ءاقلح ط تاعامج يأ :اييأ لاح مج نيزِع كنم
- 
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 .ىوقتلاب اهيف عمطي امنإو «ةنجلا يف كلذب عمطي الف ,فطن نم 2 َوُملَعَي

 انِإ تكااوكلا رئاسو. رهقلاو :سمشلل ِبرَكَلَاَو ٍقِرَشَلَ َبَرِ ُمِسقأ ةدئاز ال لق

 © َنيِقوُبْسَمِب ُنَخَع اَمَو مهي اًوَح مهدب يأن َلِدَت نأ ْنلَع © َنوُرِدَقْل
 َْمَح مهايند يف ْأوُبَعلَيَو مهلطاب يف أوُصوُحَح مهكرتا َرُهَرَّدَقف .كلذ نع نيزحاعب

 ِثاَدَجَأْلا َنِم َنوُجّرَحت َّمَوَي .باذعلا هيف (2) َنوُدَعوُي ىذل ْرْهَمْوَي اوقلي أوُهَلُي
 ل .. رشا لإ عاربي زوبقلا

 "نيميلا نع"و «ةلخادتم الاح نوكتف "نيعطهم" يف ريمضلا نم لاح :ليقو ؛"اورفك نيذلا" نم لاح :نيزع
 نيتاه نع نيعرسم يأ "نيعطهم" ب قلعتي نأو «ءاقبلا وبأ هلاق .نيقرفتم ئيعمب هنأل ؛؟"نيزع"ب قلعتي نأ زوحي

 :ةزعلاو «ةزع عمج "نيزع"و «ءاقبلا وبأ هلاق «نيميلا نع نينئاك يأ «لاح هنأ ىلع فوذحمب قلعتي نأو «نيتهجلا

 نم نوقولخم مهنإ :ةيالا هذه نم دوصقملا ىعملاو ,غضم نم مث قلع نم مث :فطن نم (لمجلا ةيشاح) .ةعامجلا
 ةيكلملا قالحألاب قلختي ملو ةعاطلاو ناميإلاب لمكتسي مل نمف ءاهراذقتسال ؛سدقلا ملاع بسانت ال يهو «ةفطن

 (يواصلا ةيشاح) .اهوحخدل دعتسي مل

 ايندلا يف اشطب دشأ نونوكيف مهفاصوأ لوحن وأ ؛مهريبغ اقلح قلخن نأب يأ :مهنم اريخ لديف نأ ىلع

 عامس يف دحاو بلق ىلع كدنع اونوكيف ءاهاجو امدخو امشح رثكأ وأ ردق ىلع ادالوأو الاومأ رثكأو

 دقو «كبضغي ام لكو «قيفصتلاو ءازهتسالا نم ءالؤه لعف لدب ءكتاضرم يف يعسلاو كميظعتو كلوق

 مهدالبو نيرابجلا لاومأ مهاطعأف «نيعباتلاو راصنألاو نيرحاهملاب فاصوألا نم ركذ ام ىلاعتو هناحبس لعف
 نأل وأ ءمهنم مهو قلخلا لك موي هنأل ؛ةفاضإلاو :مهموي (يواصلا ةيشاح) .ةرحآلاو ايندلا كولم اوراصو

 مويو نيرفاكلل موي :ناموي هنأكف ؛باوثلا ةهج نم نينمؤملا مويو «باذعلا ثيح نم رافكلا موي ةمايقلا موي
 (نايبلا حور) .نينمؤملل .



 حون ةروس هالك وصلو عب وف

 2 نوصل ةيار وأ م بوصنم ء يش مصل دلو يفو صن هر ف

 يعفو سماع نب - نفل داما نوكيش
 أوك ىذا ُمْوَيَلا َكِلَذ هذ مهاشغت َمُهقَهَرَت ةفدا ةليلذ ًةعِْشَخ .لوعرسي

 .ةمايقلا موي هانعمو «ربخلا هذعب امو أدتبم "كلذ" 5 نودعوي

 وجع

 ةيا ا ل

 نإ َرُهَيَتْأَي نأ لبق نِم َكَمْوَف راذناب 3 ةدنأ 0 ةييودا ناكر اكشن اادإ
 و

 7 نييك ٍ ذك :5ل نإ موقعي لاق .ةرخآلاو ايندلا ف لوم : ييلأ ٌتاَذَع اونمؤي مل

 0 ا وا حرف او باو ركوب رع نه 1 يع .راذنإلا نيب

 (سوماقلا) .ىلاعت هللا نود نم دبع ام لكو ءاملع لعج ام لك «نيتمضب :بصن ىلإ
 نارمع وبأو «نيتمضب صفحو رماع نباو «ناكسإلاو حتفلاب "بّصن" ىلع ةماعلاو «ربخلاب قلعتم :بصن ىلإ

 عرسي يذلا بوصنملا ملعلا ئعمب درفم مسا «لوألا يف 0-20 ةمضب ةداتقو نسحلاو «نيتحتفب دهاحجبو ينوحلا
 :ةيناثلا امأو .هتالفنا ةفاخم ؛اهيف ديصلا عوقو دنع اهيلإ عرسي دئاصلا ةكبش وه :ورمع وبأ لاقو «هوحن صخشلا

 يف بتكك باصن عمج هنأ :يناثلا «ةدابعلل بوصنملا منصلا ئعمب درفم مسا هنأ :اهدحأ ىجوأ ةثالث لمتحتف
 «باصنأ :عمجلا عمجو «نسحلا يبأ لوق اذهو ,فقس يف فقسو «نهر يف نهرك بصن عمج هنأ :ثلاثلا «باتك

 ءنوعرسي يأ "نوضفوي"و «ةيناثلا نم فيفخت :ةعبارلاو ءضبقلاك بوصنم يأ لوعفم يعم. لعفف :ةثلاثلا امأو
 (لمجلا ةيشاح) .ةبراقتم يهو «نوقلطني :ليقو «نوقبتسي :ليقو
 ىلإ نوعراسي اوناك «لاوط ةراجح وأ منص امنإ :ليق ءافكُذ سابع نبا نع ريرج نبا هاور اذك :خلإ ةيار وأ ملعك

 (نيلامكلا ريسفت) .بصنل بصتنلا ىلع حب حبيذ ام :هلوق هديؤيو ءامدابع

 نونلا مضب وهف "مدو ديالك اطابتعا امإ ءايلا تفذح .ياث لك ىلع هلصأو ءاهمض م :نامث

 (يواصلا ةيشاح) .ةفوذحما ءايلا ىلع بارعإلاو نونلا رسكب وهف "ضاق" لك ةيفيرصت ةلعل وأ ءاهيلع بارعإلاو
 هل انلق نأب هانلسرأ :ئيعملاو ؛عراضملا لعفلل بصان يبلط يردصم فرح "نأ" نأ ىلإ هب راشأ :راذنإب يأ

 (يحركلا ريسفت) .لوقلا نعم هيف لاسرإلا نأل ؛ةيريسفت افوك حصيو «راذنإلاب رمألاب هانلسرأ يراذنإ

 بيرقلل كلذبو انم هنمضتي امل رهظم هنأك هحوضو ةدش يف راص هنإ ثيحب ؛هسفن يف نيب يرمأ يأ:راذنإلا نيب
 (بيطخلا ريسفت) .يبغلاو نطفلاو ديعبلاو



 ركيوُنَذ نم ركل َرِفْغَي 20 نوُعيِطَأو ُهوُقَنآَو هلآ اوُدْبَعأ مكل لوقأ نأب يأ نأ
 دابعلا قوقح جارخال ؛ةيضيعبت وأ «هلبق ام هب رفغي مالسإلا نإف ؛ةدئاز "نم"
 اونمؤت مل نإ مكباذعب ِهّللا َلَجأ َّنِإ توملا لجأ ىَّسَسُي لجأ 0 0

 َتَوَعَد نإ َبَر لاق .مسسمال كلذ ورحم لو م8500 اذإ

 نع 29 اًَراَرِف الإ َىِءاَعُد ٌمُهَذزَي َمَلَف .الصتم ًامئاد يأ © اًراَهَتَو اليل 5 ىَوَق

 اوعمسي الكل م 2 ىف ٌمهَعِبَصُأ 00 0 َرفغتل م ٌمُهَتَوَعَد ين يفإَق .تاميإلا

 2 ينورظني الئل ؛امب مهسوؤر اوطغ مكاين أَوُشْغَتَساَو يمالك

 (يحركلا ريسفت) .ةقباسلا اهتحأك ةيردصم اهنوك حصيو« ةيريسفت "نأ" نأ ىلإ هب راشأ :مكل لوقأ نأب يأ

 يف كلذو ,"كرادملا" يف اذك ءصاصقلاك مالسإلا دعب هب ذحاؤي قلخلا نيبو هنيب نوكي ام نإف :ةيضيعبت وأ

 :ليقو «ةمذلا لهأ نم اونوكي مل حون موق نأل ؛لوألا وه هجولاف ءاضيأ اهب ةذحاؤم الف يبرحلا يف امأ «يمذلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لمأت ,موونذ ضعب كلذو «ناميإلا تقو ىلإ مكبونذ نم مكل فلس ام مكل رفغي

 لجأ ىلإ مكرخويو" :ىلاعت هلوق نيب يأ ءرهاظلا بسحب ئشانلا ضقانتلا مهوت عفد ىلإ كلذب راشأ :اونمؤت مل نإ
 .ربدتف ,حراشلا ريرقت نم رهاظ هعفدو «"رخؤي ال ءاج اذإ هللا لجأ نإ" هلوق نيبو "ىمسم

 هعفد رهاظلا بسحب اعفادت "روي ال هللا لجأ نإ" نيبو "لحأ ىلإ مكرحؤيو" :هلوق نيب ناك امل :اونمؤت مل نإ

 باذعلا لجأ ريخأت مدع ريخأتلا مدعبو «توملا لحأ ىلإ نامبإلا ريدقت ىلع باذع الب مهريخأت ريخأتلاب دارملا نأب

 مربم ريغ بيرق «نالجأ لحألا نأ مهضعب مالك هيلإ ريشي ام عمجلا هجو يف رهاظلاو «ناإلا مدع ريدقت ىلع

 لجأ" نأل ؛يناثلا وه ريخأتلا عانتماب هيلع موكحملاو ءلوألا وه ريخأتلاب موكحماو ءىمسملا لحألا وهو مربم ديعبو

 لجأ نإف ؛باذعلا نم اوملست توملا لبق اونمآ :ئيعملو ,ىمسملا لجألا وه دوهعملاو «ةيدهع هيف ةفاضإلا "هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .ناميإلا مكنكمي الو «رخؤي ال ءاج اذإ توملا

 ريخأتلاو ةرفغملا بترت ىلإ كلذ يف ةراشإلاو ءردقم "ول" باوحو ؛ءفوذحم ملعلا لوعفم نأ نيعي :متنمال كلذ

 متنك ول يأ «مزاللا ةلزنم لعفلا لزني دقو .هروضح دنع لحألا ةجاح مدع ىلإ وأ د ىلإ

 (نيلامكلا ريسفت) .ماودلا نع ةيانك مالكلا كلذ لثم نأل :امئاد (نيلامكلا ريسفت) .كلذ متملعل ملعلا لهأ نم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةقيقحلا يف رارفلل اببس ءاعدلا نكي مل نإو ءهدنع هلوصحلا ؛ءاعدلا ىلإ كلذ بسن :نامبإلا نع ارارف الإ



 ف ةروس 0/1 نورشعلاو عساتلا 0

 َمثيَوَعَذ نإ مُث 29 اًراَبكَيْسأ نامبإلا نع اوربكت ْاوُرِبَكَتْسآَو مهرفك ىلع ْاوُرَص

 مالكلا مل ُتَرَرَسَأَو نتوص مف تعَلْعَأ نإ مث .ينوص ءالعإب يأ (2 9

 ءامسلا :لسزي ا: ناب و هن كرشلا نم مكبر أوف غتسا تلقف © اًراَرَسِإ

 لجو َنيِدَبَو لون رمَدِدَمُيَو .روردلا ريثك 2: اًَراَرَدِم ركيلَع هوغنم دق اوناكو رطملا

 : اَاَقَو هني َنوُجَرَت ال ركل ام .ةيراج 2: اربجأ ْرَل لجو نيتاسب ٍسَّنَج ريل
 دارلا لب يلطلل نسل قيسلا نأ نعي :اوربكت .ءيشلا ىلع ماودلاو ةماقإلا :رارصإلا :"حارصلا" يف :اورصأو

 لاح وأ ءاراهج ءاعد يأ فوذحم ردصم تعن امإ :خلإ اراهج (نيلامكلا ريسفت) .ربكلا يف ةغلابلا وهو همزال هنم

 (يواصلا ةيشاح نم ارصتخم) ."لدع ديز" دح ىلع
 نمف هللا رفغتسا لوق درحب رافغتسالاب دارملا سيلف «هوقتتو هب اونمؤت نأب مكبونذ وحم اوبلطا يأ :مكبر اورفغتسا
 :هلوق :"كرادملا" يف لاقو (يواصلا ةيشاح) .اجرخم قيض لك نمو ءاجرف مه لك نم هل هللا لعج رافغسالا مزال

 ناك نإو ءرفكلا نم وهف ارفاك رفغتسملا ناك نإف «ةرفغملا بلط رافغتسالا نأل. ؛كرشلا نم يأ ' مكبر اورفغتسا"

 ؛ناليسلا وهو روردلا نم ةغلابم ةغيص هنأ ىلإ ريشي [رطملا ناليس] :روردلا ريثك .بونذلا نم وهف انمؤم ايصاع
 (نيلامكلا ريسفت) .ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسي ةغلابملا نازوأ رئاسو ةغيصلا هذهو «هناليسل ؛نبلل ردلا هنمو

 ."اورفغتسا" وهو رمألا باوج يف تعقو اهنأل ؛موزجم لعجيو ددمبو لسري يأ :لعجيو
 يأ "اراقو" :هلوقو .فاكلا نم ةيلاح ةلمج "نوجرت ال" :هلوقو ؟مكل تبث ءيش يأ يأ «ربخو أدتبم :مكل ام

 هللا ريقوت يأ هلل اراقو نولمأت يأ :لاق قبيح هعينض هيضنقي امك ' 'نوجرت"ل هب لوعفم وهو مكل هللا نم اريقوت

 ؛"مكايإ" :هلوقب هردق فوذحم هلوعفم نأو «ريقوتلا نيعم. راقولا نأو ءلمألا نيعمب ءاجرلا نأ ىلإ راشأف ؛مكايإ
 اورقوت نأ نوحرت ال مكل ام :اوعمس امل مهنأكف «ىلاعت هللا وهو ريقوتلا لعاف نييبت يأ «نييبتلل هللا يف ماللاو

 يعم. ماللا نأ ىلإ ىعملا اذه عجريو هلل :ليقف ؟انرقوي يذلا نم يأ ؟ريقوتلا نمل :اولاق «لوعفملل ءانبلاب اومظعتو .

 "نم" يعم. نوكتو ؛"نوجرت"ب ماللا قلعتي نأ ئعملا اذه ىلع حصيو هللا نم انئاك مكل اراقو يأ "نم"
 هكلس ام وه ئعملا اذهو ؛هدنع نيرقؤم اوريصتف هب اونمؤت نأب مكل اريقوت هللا نم نولمأت ال مكل ام :ىيععملاو
 .هلوعفم "مكل" نأو «ىلاعت هللا ةمظع نيعمي راقولا نأ :هلصحم رخآ ئعم -يواضيبلا يأ- ركذو ءالوأ يواضيبلا

 (لمجلا ةيشاح) .ىلاعت هللا ةمظع نودقتعت ال مكل ام يأ

 ببستي هنأل ؛ةمظعلا نعم. انهه وهو «ملحلاو نوكسلا :لصألا يف راقولاو «داقتعالا نيعم. :اجرلا :نوجرت ال

 (نايبلا حور) .بلغألا يف امهنع

 هول



 حون ةروس ها نورشعلاو عساتلا ءزجلا
 رار

 وهو روط عمج اًراَوْطَأ ْركَفَلَح َنَقَو .اونمؤت نأب مكايإ هلل اراقو نولمأت يأ

 بحوي هقلخ ف رظنلاو «ناسنإلا قلخ مامت ىلإ ةقلع ًاروطو ةفطن ًاَرْوَطَف «لاحلا

 اهضعب 29 اَقاَبِط ٍتوَمَس َعْبَس ُهَللا َقَلَح فيك اورظنت َْوَرَت ْمَلَأ .هقلاخب نامإلا

 َلَعَجَو اًروُت ايندلا ءامسلاب قداصلا نهعومجم يف يأ َنيِف َرَمَقْلا َلَعَجَو .ضعب قوف
 رَدَبْنَأ ُهَللاَو .رمقلا رون نم ىوقأ وهو ءائيضم ًاحابصم (© اًجاَرِي َسْمّعَلَآ

 نيروبقم ايف ْرْيُديِعُي ّمُث (2) اًناَبن اهنم مدآ مكابأ قلخ ذإ ٍضَرَأْلا َنِّي مكقلخ
 .ةطوسبم (2) اًطاَسب ضَرَأْلا ركل َلَعَج ُهَلآَو (2) اَجاَرَحِإ ثعبلل كج
 اوُعَبتاَو ِنْوَصَع مُنِإ تر ٌحوُت َلاَق .ةعساو 2 اَجاَجِف ًاقرط ٌلْبُس اب أوُكَلَسَتِ
 0 مهيلع معنملا ءاسؤرلا مهو َدُُدَلَوَو دُهَلاَم ُهَدرَي مل نَم ءارقفلاو ةلفسلا يأ

 .لاح ىلإ لاح نم نيلقتنم يأ قتشم. ةلوؤم لاح "اراوطأ"و ,"نوجرت" لعاف نم ةيلاح ةلمجلا :مكقلخ دقو
 ايندلا ءامس يف رمقلا نأ ملعاو .هيلع لوألا ةلالدل ؛يناثلا نم فذحف نهيف يأ :سمشلا لعجو (يواصلا ةيشاح)

 فيصلا قو ةعبارلا يف ءاتشلا يف :ليقو «ةسماخلا يف :ليقو «ةعبارلا ءامسلا ف :ليقف ءسمشلا يف فلتحاو اقافتا

 (يواصلا ةيشاح) .ضرألا يلي امم امهافقو ءامسلا يلي ام امههجوو «ةعباسلا يف

 ةلالد "متبن" ىلع تابنلاو «ةينمضت ةلالد تابنإلا ىلع "مكتبنأ" ةلالدل ؛رصتخاف اتابن متبنف ءاتابن مكتبنأ يأ :اتابن

 .مكتوم دنع نفدلاب ضرألا يف يأ :اهيف (نيلامكلا ريسفت) .ةيمازتلا
 ىري ةميظعلا ةركلا نأل ؛ةيورك ريغ ضرألا نأ ىلع ةلالد هيف سيل [اهيلع نم بعتتف ةمسق ال يأ] :ةطوسبم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةعيرشلا يف مزال رمأب سيل اهيفنو ةيوركلا تابثإو ءاطوسبم احطس هيلي ام اهيلع نم لك
 وأ لدب وهف ةعساولا قرطلل امسا ناك نإف ؛"البس"ل تعن وهف ةهبشم ةفص جاجفلا نأ ىلإ ةراشإ :ةعساو

 (نيلامكلا ريسفت) .عمجلا هب فصوي ثنوملا درفملا نأل ؛"ةعساو" :لقي حلو «نايب فطع

 (يواصلا ةيشاح) .مهيلع هئاعدل ةمدقم اذهو ؛مهيلع ةليوط ةدم هربصو ءمهفاكإ نم هسأي دعب يأ :حون لاق

 تراصو «مهدالوأو مهتزعو مهلاومأ مقرطبأ نيذلا مهئاسؤر عابتا ىلع اورمتسا يأ :"دوعسلا يبأ" فو :اوعبتاو

 .ةرخآلا يف مهتاراسح ةدايزل اببس دالوألاو لاومألا كلت



 حون ةروس كلش نورشعلاو عساتلا ءرجلا

 "دلو" عمج :ليق لوألاو ءامهحتفبو ماللا نوكسو واولا مضب "دلؤ"و ؛كلذب
 اًراَسَح الإ "لحب" و ام :هانعم. ليقو « 'بشخعاو "بش دك امهحتفب

 ايدك ناب ادب اميظع .. 0 انكم ءاسؤرلا يأ اوكمو فك نان

 واولا حتفب ب ذو نددت لوا لو ا

 وة ىلع مس

 و .مهمانصأ ءامسأ يهو 2: اَرْسَتَو َقوُعَيَو كوْعَي لَو اعاَوس الو 0
 ها

 217013110101000 ا نيلانلا نيل" ت1 واح

 .ةيوايندلا ةسايرلا نع ةيانك «دلولاو لاملا ةدايزو دلولاو لاملا نم روكذملاب يأ :كلذب

 .ماللا ناكسإو ةيناثلا واولا مضب نوقابلاو «ماللاو نيواولا حتفب مصاعو رماع نباو عفان أرق :واولا مضب ا

 ءاخلا حتفب يأ بشح عمج نيشلا نوكسو ءاخلا مضب بشخك يأ "بشخو بشحخك" هل و

 نوكي نأ زوجيو «دلولا يف ةغل مضلاب دلولا نأ ملعاو :"ريبكلا يف"و ءدرفملل وهو "هانعمب ليقو" :هلوقو «نيشلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .يلعو ةزمحو ريثك نباو ورمع يبأل :واولا مضب .اعمجو ادحاو نوكي نأ زوجي انههو ءاعمج
 (نيلامكلا ريسفت) .عمجو دحاو حتفلاو رسكلاو مضلابو ةكرحم دلولا :"”سوماقلا" يف لاق :دلو عمج

 نع امهارعأ :ارسنو قوعيو (نيلامكلا ريسفت) .ربك نم وهو اففخم «رابك نم غلبأ وه :يرشخمزلا لاق :اميظع
 وه :دو :"كراذملا" فو «(يبلش) .عومجملا نود درف لك ىلإ دصقلا نأ ملعو «ةياف ديكأتلا غلب ذإ ؛يفنلا فرح

 ةروص ىلع وه :قوعيو ءدسأ ةروص ىلع وه :ثوغيو «ةأرما ةروص ىلع وه :عاوسو «لحر ةروصب منص
 .مهربكأ ادو ناكو ةتتثلع مدآ ءانبأل تناك ةسمخلا ءامسألا هذه :ةياور يفو ءرسن ةروص ىلع وه :رسنو «سرف

 اهلصأو .ركذلاب اهوصخ اذلو «مهدنع اهمظعأو مهمانصأ ربكأ ناكو ءافودبعي اوناك يأ :مهمانصأ ءامسأ يهو

 تامف ءادابع اوناكو ءرسنو قوعيو ثوغيو عاوسو دو :نينب سمح مدآل ناك نأ :ريبزلا نب ةورع لاق امك

 يف هروصف «لعفا :اولاق «هومتركذ هيلإ مترظن اذإ .هلثم مكل روصأ انأ :ناطيشلا لاقف هيلع اونزحف مهنم لحجر
 سانلا تكرت «نامزلا مداقت املف مهروصو ؛مهلك اوتام يح هروصف رحخآ تام مث ءصاصرو رفص نم دجسملا

 اهنأ نورت الأ ءمكءابآ ةحلآو مكتلا :لاق ؟دبعن امو :اولاق ءائيش نودبعت ال مكل ام :ناطيشلا مهل لاقف هللا ةدابع

 (يواصلا ةيشاح) ."مكتهلآ نرذتال" :اولاقف لع احون هللا ثعب يح هللا نود نم اهودبعف ,.مكالصم يف
 ."ينوصع مهفإ بر حون لاق" :هلوق ىلع فوطعم وهف ءاولضأ دق :لاقو يأ ءردقم لوقل لومعم :اولضأ دقو

 لمجلا يف بسانتلا طرتشي الو ,ةرمضم لاقي «ةيكحم اهنأل ؛"اولضأ دق" ىلع فطع "دزت الو" :خيشلا لاقو

 (لمجلا ةيشاحإ .هطرتشا نمل افالخن سكعلابو ءبلط ىلع ربخ فطعي لب «ةفطاعتملا



 حون ةروس هما نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ."اولضأ دق" ىلع فطع () ٌداَلَص الإ َنيَِّطلَآ ٍدِرَت اَلَو اتدابعب مهورمأ نأب
 ةلص "ام" امم 4 د نإ ليلا نو :ا9» هيلإ يحوأ امل مهيلع اعد

 امي اوبقوع ازا أوُلْخدَأَف نافوطلاب أوُقِرْغَأ مهاياطخ :ةءارق يفو «زمه لاب ٌَمِهَئْيِطَخ

 نوعنعي 2١/ اًراَصنأ هلآ ريغ يأ نوُد نِّم مّ أوُدَح ْرَلَق ءاملا تحت قارغإلا بقع

 يأ 2 اَراَيَك َنيِرفَكلآ ّنِم ٍضرألا ىلع رَدَت ال تر حوت َلاَقَو .باذعلا مهنا
 ارجاف الإ أَودِلَي اَلَو َكلَداَبِع و َمُهَرَّذَت نإ َكََنإ . دا قيفلاويوراة ل زاف

 ىل َرِفْغأ بر .هيلإ ءاحيإلا نم مّدقت ال كلذ لاق ءرفكيو رجفي نم 2) اًرافك

 52101708 .. يدحسم وأ يلزته تي لحد نمل نينهوم اناكو' ّقَدِلَولَو

 ذأ

ِ 

 نللضأ نفإ" :هلوقك مانصألل لعجي دقو «لتاقم هلاق امك ؛ءءاسؤرلل "اولضأ" يف ريمضلا نأ ىلإ ريشي :مهورمأ نأب

 (نيلامكلا ريسفت) ."سانلا نم اريثك
 مهنإ بر - حون لاق يأ - لاق :تحت لخاد "نوصع مهنإ بر" ىلع فطع وهو :"اولضأ دق" ىلع فطع

 ىلع ءءاشنإلا فطع سيلف .يكحملا نم ال ةياكحلا نم واولاف «خلإ نيملاظلا دزت الو اولضأ دق مهإو ينوصع

 .دزت الو مهي ذخف يأ ,فوذحم ىلع افوطعم انوكي نأ زوجيو «درفملا ىلع درفملا فطع باب نم لب «رابخألا
 دبع ىور اذك :"نمآ دق نم الإ كموق نم نمؤي نل هنأ" هيلإ يحوأ امل ,مهيلع ءاعد يكحملا نم واولا نوكيف
 (نيلامكلا ريسفت) .ةداتق نع رذنملا نباو قازرلا

 سني امل هنأب باحأف ؟لالضلاب مهيلع ءاعدلا هل غاس فيكف «مهتيادخل ثوعبم هنإ :لاقي امع باوح :مهيلع اعد

 ييواصلا ةيشاح) .مهيلع ءاعدلا هل غاس «نمآ دق نم الإ كموق نم اونمؤي نل هنأب هل هللا رابخإب مهفاعإ نم

 دارملا نأ عي "اوبقوع"ب قلعتم :قارغإلا بقع (يواضيبلا ريسفت) .ميخفتلاو ديكأتلل ةديزم يأ :ةلص ام

 نم نوقرحيو بناج نم نوقرغي اوناك :كاحضلا لاق «قارغإلا بقع خزربلا يث اهيف مهلاخدإ رانلا مهلاحدإب
 هنأك لاخدإلاو قارغإلا نيب امم دادتعالا مدعب كلذ ىلع بيقعتلاو ةرخآلا يف اران اولحدأف :لتاقم لاقو «بناح

 ءال مأ امب الزان ناك ءاوس «راد بحاص دارملاو «ةغللا يف رايدلا نعم اذه :راد لزان يأ (نيلامكلا ريسفت) .ةمون

 (يواصلا ةيشاح) .رايد رايدلاب ام :لاقي «ماعلا يفنلا يف ةلمعتسملا ءامسألا نم رايدف ءدحأل فدارم وهف

 ىعملاو" :لاق كلذلف «مومعلا ىلع انه نيعملا نكلو اهلزن نم. صاخ وهف ءرادلا نم ذوحأم رايدلاف :راد لزان يأ

 (لمجلاا ةيشاحإ ."ادحأ



 ٍدزَت اَلَو ةمايقلا موي ىلإ ِتَنِيْؤُمْلَآَو َنيِيِيْؤُملِلَو اَكَؤُم
 .اوكلهأف ًاكاله

 ةيآ نورشعو نامت ةيكم نجلا ةروس
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نأشلل ريمضلا د ىلاعت هللا نم يحولاب تربع يأ لإ ا سانلل دمحم اي لق

 عضوم «لخن نطبب حبصلا ةالص يف كلذو «نيبيصن نح َنِلأ َنِّم ٌرفَت يعارقل ْعَمَتَسأ

 ؛نحلا َنّم ًارفن َكِبَِإ آَنفَرَص ْذِإَوإم :ىلاعت هلوق يف اوركذ نيذلا مهو ءفئاطلاو ةكم نيب
 +و :فاقحألا 1

 ا هنم بجعتي 2) ع اناء ايس نإ مهيلإ اوعجر ال مهموقلا أَوَلاَقَف ةيآلا

 مهيلع مكحتو «ةسيسخلاو ةفيرشلا روصلاب تالكشتلا ىلع ةردق اهل «ةيئاوه ةيران ماسحأ نب :نجلا نم

 روصلا تالكشتلا ىلع ةردق اهل «ةينارون ماسحأ ةكئالملا نأل ؛ةكئالملا نيبو مهنيب قرفلا رهظ اذميو .ةروصلا

 ىمسي مهنم درمتملا نأ ريغ سيلبإ ةيرذ مه :ليقف ؛نحلا يف فلتخاو .روصلا مهيلع مكحت الو ؛ةسيسخلا ريغلا

 دنع سيلبإ عم نوتومي ءسيلبإ دلو نيطايشلاو «ناحلا دلو نجلا نإ :ليقو ؛مدآ دالوأ سنإلا نإ امك ءاناطيش
 دقف سنإلا نم رفك نمو «مدآب قحتلاو هيبأ نم هتبسن تعطقنا دقف نجلا نم نمآ نمف «لوألا حجارلاو .ةخفنلا

 (يواصلا ةيشاح) .سيلبإب قحتلاو هيبأ نم هتبسن تعطقنا

 يف ركذ ام هتصقو (لمحلا ةيشاح) .ةمجعلاو ةيملعلل ؛همدعو لصألا ىلع فرصلاب نميلاب ةيرق :نيبيصن
 ءظاكع قوس ىلإ نيدماع هباحصأ عم ةفئاط يف دلك هللا لوسر قلطنا :لاق ام سابع نبا نع "ملسم حيحص"

 ؟مكل ام :اولاقف ,مهموق ىلإ نيطايشلا تعحرف بهشلا مهيلع لسرأو «ءامسلا ربخ نيبو نيطايشلا نيب ليح دقو
 قراشم اوبرضاف ءثدح ءيش نم الإ كاذ ام :اولاقف ءبهشلا انيلع تلسرأو «ءامسلا ربخ نيبو اننيب ليح :اولاق

 ءايراغمو ضرألا قراشم نوبرضي اوقلطناف ءءامسلا ربح نيبو اننيب لاح يذلا اذه ام اورظناف ءاراغمو ضرألا

 ,رجفلا ةالص هباحصأب يلصي وهو ظاكع قوس نيدصاق ةلخنب هباحصأو وهو «ةماق وحن اوذخأ نيذلا رفنلا رمف

 يف روكذملا وه عامتسالا اذه لهو «ءامسلا ربح نيبو اننيب لاح يذلا اذه :اولاق هل اوعمتسا نآرقلا اوعمس املف

 هوتأ نيذلاو «نيبيصن نح هوتأ نيذلا نجلاو .هريغ :ليقو «ءوه هنأ روهشملا :نايح وبأ لاق ؟هريغ وأ "فاقحألا"

 (بيطنخلا ريسفت) .ىونين نج ةلخنب



 نجلا ةروس كدر نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 اًنَماَعَك باوصلاو ناميإلا هسا 0 َىِدَبي .كلذ ريغو «هيناعم ةرازغوا هتحاصف يف
 دع

 نيعضوملا يو هيف نأشلل ريمضلا هنو 2 اد ار مويلا دعب كرش نْلَو ل

 1ع 1 ا م هيلإ بست امع هتمظعو هلالح هزنت اَببَر دج دج ' ]مت هدنغب

 يف اولغ © ام / ىلَع انلهاج اَعِيِفَس ُلوُقَي ترك هنو © اد لَو

 سنإلا لوقت ل هن أ أ :ةففخم نأ ككل انو: :كلولاو ةيحاصلاب هقتهوي يذكلا

 رُهَنَأَو :ىلاعت لاق «ءكلذب مهذك انيب ىتح ,كلذب هفصوب

 مهرفس يف نولرزني نيح نأ َنْم م لاجربي نوذيعتسي نودع سنإلا َنِم لاجر ناك

 مهذوعب َمهوُداَرَ هئاهفس رش نم ناكملا اذه ديسب ذوعأ :لجر لك لوقيف .ءفوخم

 ٌمدَنَظ امك أوُيَط ّنحلا يأ َمِبَأَو .سنإلاو ّنحلا اندس :اولاقف ًانايغط () اَهَهَر مهي

 «سنإلا ةدرم نم يأ :انهيفس .انبر ةمظع يأ :انبر دح :"حارصلا" يفو .انبر ةمظع عفترا :انبر دج ىلاعت

 ذاختاب يأ:كلذب (حارصلا) .طارفإلا :ططشلا :اططش .دهعلل ةفاضإلاو «سيلبإلل :ليقو ءسنجلل ةفاضإلاف
 هيلإ اوفاضأ اب قدصن انكف «هيلع ىرتفي نل ادحأ نأ انبسح يأ :انيب ىتح (نيلامكلا ريسفت) .دلولاو ةبحاصلا

 مالك لالخ يف ناتروكذم «ىلاعت همالك نم اهدعب لاو ةلاقملا هذه نأ ىلإ كلذب راشأ :ىلاعت لاق .خلإ انيب ىح

 .نجللا مالك نم اضيأ اههإ :ليقو «نيلوق دحأ وه ,مهنع يكحملا نجلا

 نونصحتي ال اوناك مهنأل ؛نايحألا ضعب يف نجلا مه تئبع ايداو اولزن اذإ اوناك برعلا نأ كلذو :نولزني نيح
 :هلوزن دنع لوقي لحرلا ناكف ؛مهئامظعب اوريجتسي نأ ىلع كلذ مهلمحف ؛حيحص نيد مهل سيلو «هللا ركذب

 هوده امبرو ءاريخ الإ ىري الف حبصي ىح ءمهنم راوجو نمأ يف تيبيف «هموق ءاهفس نم يداولا اذه ديسب ذوعأ

 ءاج املف «برعلا يف اشف مث «ةفينح نب نم نميلا نم موق نحلاب ذوعت نم لوأو «هتلاض هيلع اودرو قيرطلا ىلإ
 ظ (يواصلا ةيشاح) .نملاب ال هّللاب ذوعتلا راص 3

 ديس انرص يأ دوسي داس نم وأ ءاديدس راص يأ :رسكلاب دسي دس :"حارصلا" يف ءاديدس انرص يأ :ان

 دقو «شيرقل "”متننظ' يف باطخلاو نحلل "مهفإو" يف ريمضلا نأ نعي :متننظ امك .ضعبلا هلاق امك «سنإلاو 0

 (نيلامكلا ريسفت) .نجلل باطخلاو سنإلل ريمضلاف ءضعبل مهضعب نجلا مالك نم هلبق ام عم ةيآلا لعحجي



 نجلا ةروس م84 تيدتتت ا كني دن

 هلوق نم ةلمجلاف اذه ىلعو ءانفداصو انبصأ اهانعم نأل ؛دحاول ةيدعتم اهنأ :امحرهظأ ,ناهجو اهيف :اهاندجوف

 يناثلا لوعفملا عضوم يف ةلمجلا نوكتف «نينثال ةيدعتم اههأ :يناثلاو «لاحلا ىلع بصن عضوم يف "تئلم'

 سراخلاو ؛مداخل مدخن وحن ءسراجل عمج مسا سرحلاو ءاءام ءانإلا ًالتما :وحن «زييمتلا ىلع بوصنم "اسرح"و
 ادادش :ليقل نيعملا ىلع ءاح ولو .ظفللا ىلع "اسرح"ل ةفص "اديدش"و «ةسارحلا ردصملاو «بيقرلا ظفاحلا

 عم. "اندجو" ناك نإ لاح :اسرح (لمحلا ةيشاح) .بتكو باتكك باهش عمج "ابهشو" :هلوقو «عمجلاب

 (نيلامكلا ريسفتإ) .بولقلا لاعفأ نم ناك نإ ناث لوعفمو ءانفداص

 لهأ راعشأ يف هركذ ءاج دقو ءاضيأ ةئعبلا لبق ناك محرلا نأ حيحصلا :يرشخمزلا لاق :ثعب الل كلذو

 ىلع ليلد "تئلم" :هلوق يفو «يرهزلا نع رمعم هاور اذك دي يبلا ثعب نيح هرمأ ددشو ظلغ نكل «ةيلهاجلا
 "اهنم" يف ريمضلاو «عامتسالا دعاقم ءامسلا نم دقعل :عمسلل دعاقم (نيلامكلا ريسفت) .ةرثكلا ثداحلا نأ

 ئيهو دع يأ لوعفملا مسا نعم ردصم دصر نأ ىلإ ريشي :هل دصرأ يأ .ءامسلا نم دعقن يأ ءءامسلا ىلإ عحار

 ردصم "ادصر" نإ :هريغ لاقو ؛"لمجلا" نم :"هل دصرأ يأ" :هلوق هل ريشي امك "ادصر"ب قلعتم "هل"و هل

 كلك يبلا ةءارق اوعمتسي نأ لبق مهنيب اميف نحلا :ليقو «سيلبإ كلذ لئاقلا :ليق :ديرأ رشأ .لعافلا مسا نيعمب
 نأ دارأ مأ ؛هبيذكتب نوكلهيو نوبذكي مهنإف مهيلإ دك دمحم لاسرإب ضرألا يف نم ديرأ رشأ يردن ال :ئعملاو

 ىلع رمضم لعفب عفرلا امهنسحأ «ناهجولا هيف زوجيو ءرفكلاو ناميإلا اذه دشرلاو رشلاف ءاودتهيف اونمؤي
 (حارص) .ايفختسم عمسلا :قارتسالا :قارتسا .لاغتشالا

 فوذحمل ةفص وأ «نكمتم ريغل هتفاضإل ؛حتفو "ريغ" نعم. امإ ءرحؤم أدتبم "نود"و .مدقم ربح :كلذ نود انمو

 ,ماقأ انمو نعظ انم :مهلوق كلذ نمو «ريثك ةيضيعبتلا "نم" عم فوصوملا فذحو ؛كلذ نود قيرف انمو :هريدقت

 (يواصلا ةيشاح) .نعظ قيرف انم يأ
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 اًنَنظ انأو .نيرفاكو نيملسم نيغابع اقرف 2 اَدَدِق قيآرط انك نيح اص ريغ موق يأ
 وو هس

 و َء دص 0 3ك ع

 هتوفن ال يأ (2) اًبَرَه ءْمَرِجَعَن نّلَو ٍضَرألا ىف هللا رجغن نل هنأ يأ ةففخم ن

 همي اَنَماَء دما اتوا ادار و امينا ف اهنم نيبراه وأ ء«ضرألا يف نينئاك

 نانو نط يهشن اًسْنع ءافلا دعب "وه" ريدقتب كان الق هَبَرِب ْنِمْؤُي نَمَف

 َنوُطِسَقْلا اَنِمَو َنوُمِلَسْمْلَأ اَنِم اَنأَو .هتائيس يف ةدايزلاب ًاملظ 2) اَقَهَر اَلَو
 و .ةياده اودصق 29 اَدَسَر أَوكحت َكِبتلوأَف كفا مهرفكب نورئاجلا

 اعضوم رشع ينثا يف "هنأو مهنأو انأ"و ءادوقو 2 اًنَطَح َمَكَهَجِل وكف َنوُطِسَقْل

 0 "نوملسملا انم انأو" :هلوق ىلإ "ىلاعت هنأو" يه
 انبر دج

 دص

 يف انك :ريدقتلا نأ :يناثلا «ةفلتخم بهاذم يوذ يأ قئارط يوذ انك :ريدقتلا نأ :اهدحأ ءهجوأ هيف :قئارط انك

 تناك :ريدقتلا نأ :عبارلا «ةفلتخم قئارط يف انك :ريدقتلا نأ :ثلاثلا «ةفلتخملا قئارطلا لثم انلاوحأ فالتحا

 ةيشاح) .يرشخمزلا هلاق «هماقم هيلإ فاضملا ريمضلا ةماقإو «قئارطلا وه يذلا فاضملا فذح ىلع ءاددق انقئارط

 .ةيضفارو ةئجرمو ةيردق مهنمف «مكلاثمأ نجلا :يدسلاو نسحلا نمو :نيفلتخم اقرف (لمجلا

 (يواصلا ةيشاح) .طرشلل اباوج مزحو «ءافلا تفذحل كلذ الولو «ةيمسا ةلمج وهف ءءافلا دعب يأ :"وه" ريدقتب
 امف ءاعراضم طرشلا ناك اذإ ءبحاو مزجلا نأ دري الكل ؛أدتبملا ردق امنإو «فاخي ال وهف يأ :"وه" ريدقتب

 ناكو ءافلا لاخدإ بوجوو «هل اربخ عقي ىح هلبق أدتبم ريدقتو لعفلا عفر يف ةدئاف يأ :ليق نإف ؟عفرلا هحو

 الاد ناكف ,فاخي ال وه :ليق هنأكف كلذ ردق اذإ هنأ هيف ةدئافلا :انلق .فخي ال :لاقي نأب هنع ئيغتسم هلك

 هريغ نأ هانعم "فاخي ال وهف" :هلوق نأل ؛هريغ نود كلذب صتخملا وه هنأو «ةلاحم ال جان نموملا نأ قيقحت ىلع

 ."ريبكلا ريسفتلا" يف اذك ءافئاح نوكي

 نا ل هنأ" ريغ ال حتفلاب :امهدحأ «ءناعضوم اهلبقو :اعضوم رشع ينثا يف

 امل هنأو" ناهجولا هيف :امهيناثو «"هلل دحاسملا نأو" ريغ ال حتفلاب :امهدحأ ؛ناعضوم اهدعبو «"ابجع انآرق انعمس

 اهيف بجي ةدحاوو "دجاسملا نأ"و "عمتسا هنأ" :حتفلا امهيف بجي اهنم ناتنث ءرشع ةتس ةلمجلاف "هللا دبع ماق

 ماق امل هنأو" رشع ةثلاثلاو حراشلا اهركذ ىلا ةرشع اتنثا ,ناهجولا اهيف زوجي رشع ةثالثو «"انعمس انإ" رسكلا

 (لمجلا ةيشاح) .لمأت «همالك ف قأيس امك "هللا دبع



 عا ردع 1 ةمك نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 و :ةكم رافك يف ىلاعت لاق .هب هجوي امب اهحتفبو ًافانئتسا ةزمهلا رسكب امهنيب امو
 1 يجول اةخست لو عضاوم ةرثع

 ول "عمتسا هنأ" ىلع فوطعم وهو ءمهأو يأ ءفوذحم اهمساو 522 ن

 نم اريثك /2) اَقَدَغ هم مُهَنيقْسَأَل مالسإلا ةقيرط يأ ٍةَقيرطلا َلَع أوُمَقَتَس
 ملعنف هيف مهربتخنل ٌمهتِتْفَتِل .نينس عبس مهنع رطملا عفر ام دعب كلذو :هاميسلا

 00 نونلاب ةكلشتي نارقلا ءهَيَر ركذ نع َضرْعُي نَمَو _- «مهركش فيك

 أوعدت 0 هَلِل ةالصلا عضاوم َدِحَسَمْل َّنأَو .اقاش 29 اًدَعَص ًُئاَذَع هلخدن

 اولخت د: اذإ :قئراضنلاو .ةوهيلا تناك امك اوكرشت 0 2 اَدَحَأ هَ ّعَم اهيف

 6 و ال م ع سا هوم ملا 24 ل هنا نو ف طك ع1 قز ل ف رقع اوك ريشا مهعيبو مهسئانك

 اهلك نوكيف "انعمس انإ" :هلوق ىلع افطع افانئتسا ركب يبأو ريثك نباو عفانو ورمع يبأل يأ :ةزمهلا رسكب

 (نيلامكلا ريسفت) .مهلاوقأ نم افنأتسم امالك ةلمج لك نوكل افانعتسا هامس امنإو ءمهلوقل ةياكح

 ءناهجو مهل حتفلا هيجوت يف [(يواصلا ةيشاح) .ردصملا ىلع فطعب وأ ردصمم لوؤي نأب يأ] :هب هجوي امب
 هتاوحأو "يردن ال انإ"و "انك انإ"و "ءامسلا انسمل انإ" :هلوق نأب درو "عمتسا هنأ" ىلع فطع هنأ :اهدحأ

 «كلذ مهلوق ىلإ يحوأ يأ «لوقلا ريدقتب هنأب بيحأو «هانعم ميقتسي ال هنإف ؛ركذ ام ىلع هفطع حصي ال
 رورجماو راجللا لحم ىلعو ادرطم سايق نأو نأ يف :هريدقتو "هب انمآ" يف هب ىلع راجلا ريدقتب فطع هنأ :ياثلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .انهيفس لوقي ناك هنأو ءانبر دح ىلاعت هنأ انقدص يأ

 .ةرورضب الإ هيلإ أجلي ال هنإف ؛نأشلا ريمض ريدقت نم ىلوأ كلذو «سنإلا مأ نحلا وأ اشيرق نأو يأ :مهنأو يأ
 ىدعتي "كلس" نإ :لاقي ام باوج ىلإ هب راشأ :هلخدن .لك دنع ريغ ال نيعلا حتفب هنإف :فوطعم وهو

 ىعم هنمضتل ؛هسفنب انه هل يدع امنإ هنأ :باوحلا لصاحو ؟هسفنب انه هل يدع امنإو "يف" ب يناثلا لوعفملل

 ادعص دعص :لاقي ءدعص ردصم ءاقاش يأ :ادعص اباذع (لمجلا ةيشاح) ."فاشكلا" يف امك "هلحدن"

 (كرادملا ريسفت) .هقيطي الف «هبلغي هولعي يأ بذعملا دعصتي هنأل ؛باذعلا هب فصوف ءادوعصو

 .هلل اهيف ةالصلل ةينبلا تويبلا يأ دجاسملا نأ ىلإ يحوأ يأ ىحوملا ةلمج نم يأ :هلل دجاسملا نأو

 .نامدقلاو ناتبكرلاو ناديلاو ةهبحلا يهو ءدوجسلا ءاضعأ دحاسملا :ليقو :ةالصلا عضاوم (كرادملا ريسفت)

 (كرادملا ريسفت)



 نجلا ةروس مما نورشعلاو عساتلا ءزججا

 525 يبلا دمحم ِهلآ ُدَبَع َماَق اك 7 ريمضلاو ًافانعتسا رسكلابو 0 هنو
 ركب يبأو رماع نبال

 ©) ادّبِل ِهيَلَع َنوُنوُكَي هتءارقل نوعمتسملا نجلا يأ اوك لخن نطبب هدبعي هوعدي

 200 مانغا ءاضعب مهضعب بوكر ف دبللاك ,ةدبل عمج اهمضو ماللا رسكب

 لق :ةءارق يفو "هيف تنأ امع عجرا" :مهوق يف رافكلل ايي لاق .نآرقلا عامس ىلع

 ايغ اص ل كلم 5ل 1 نإ لق © اًَدَحَأ موب ُكِرْسُأ آَلَو 7 نو اوعدأ امنإ

 َنَلَو دَحَأ هتيصع نإ هباذع نم هلآ نِم ىنريجم نل نإ لق .اريخ (2) اَدَّسَر اَلَو

1 

 "كلمأ" لوعفم نم ءانعرا اكلي الإ .ًاحيعلم ل هريغ يأ هنود نم عا

 دبع اهيف هعم ناكو ,نوجحلا يف تناك ىلا يهو «ةيناثلا ةرملا ف رهظي امنإ ةيآلا هذه قايس :هللا دبع ماق امل هنأو

 دنع هتعيب نم اوغرفو مهعيمج عيابو ءافلأ نيعبس :ليقو ءافلأ رشع ثا كاذ ذإ نحلا ناكو ءدوعسم نب هللا

 :لوقي نأ بسانملا :لخن نطبب (يواصلا ةيشاح) .هميركتو هفيرشت يف ةدايز ةيدوبعلاب هفصوو ءرمقلا قاقشنا
 اوداك" :هلوق ىتأتي الف ,ةعست وأ ةعبس اوناكف لخن نطبب يه يلا ىلوألا امأو «ةيناثلا ةرملا يهو ,ةكم نوجحب

 (يواصلا ةيشاح) ."ادبل هيلع نونوكي
 هنمو ءضعب قوف اهضعب تاعامجلا دبللا لصأو ءضعب ىلع هضعب دبلي ام وه ةدحوملا حتفو ماللا رسكب :ادبل

 ءرسكلا ةءارق ىلع ءردسو ةردسك ماللا رسكب يأ :ةدبل عمج (نيلامكلا ريسفت) .همكارتل شرفي يذلا دبللا يمس

 تافتلا مالكلا يفف «ةزمحو مصاعل يأ :ةءارق يفو (يواصلا ةيشاح) .مضلا ةءارق ىلع .ءفرغو ةفرغك اهمض وأ

 تيداع دقو «ميظع رمأب تح كنإ :هل اولاق شيرق رافك نأ :اهوزن ببس :يبر اوعدأ امنإ .باطخلل ةبيغلا نم

 (يواصلا ةيشاح) .كرصننو كريب نحنو ءاذه نع عجراف ؛مهلك سانلا
 .ريدقتلا اذه نع ئيغتسال "دبعأ" ب رسف ولو «نيلوعفمل ىدعتتف ءدقتعأ نعم. "اوعدأ" نأ ىلإ ةراشإ هردق :اهلإ

 0000 نإف ؛ببسلا ديرأو ببسملا قلطأف «يغلا رضلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :ايغ (يواصلا ةيشاح)

 يأ "ادحتلم" نم لدب "اغالب" :ليق :اغالب (يواصلا ةيشاح) ."ادشر الو" :هلوق يف لاقي اذكو «لسرم زاحم وهف

 0 ا الإ ئيجني ال نيعي «هب نلسرأ ام هنع غلبأ نأ الإ أجنم هنود نم دحأ نل

 يأ اغالب غلبأ ال نأ :هريدقتو ."ال" نم ةلصفنم "نأ"و «ءانثتساب سيلو ءازجو طرش اذه :ءارفلا لاقو .ييجني
 (كرادملا ريسفت) .يل اريجب الو أجتلم هنود نم دحأ مل غلبأ مل نإ



 نجلا ةروس هم/ نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 اغالب" ىلع فطع ءهِتَسَسِرَو هنع يأ هللا َنْم مكيلإ غالبلا الإ مكل كلمأ ال يأ

 عم هللا ٍصْعَي نَمَو ةعاطتسالا يفن ديكأتل ؛ضارتعا ءانثتسالاو هنم ئئتسملا نيب امو

 ف "نم" ريمض نم لاح َنيِدِاَخ َمَئَهَج َراَن هُهَل َّنِإف نمؤي ملف ديحوتلا يف ُهَلوُسَرَو
 2 ا ايف مهدولح 10 افولحدي :ئيعملاو «؛ةردقم لاح يهو ءاهانعمل ةياعو "هل"

 مهرفك ىلع نولازي ال يأ ءاهلبق ردقمل ةياغلا يعم اهيف ةيئادتبا "يح" أَ دا

 موي وأ ردب موي محي هلولح دنع ا باذعلا نم هب َنوُدَعوُي ام اوري نأ ىلإ
 لوقلا ىلع ؟نونمؤملا مأ مهأ اناوعأ +2 مب ادد نلفاوب ايها قص نم. ةمايقلا

 00000 :مهضعب هب لاقف يناثلا ىلع ؟مه مأ انأ وأ ؛لوألا

 ىلع مهرارمتسا مزلتسيس رانلا يف دولخلا نإف ؛"ادبأ اهيف نيدلاح" :هلوق يهو «لاحلا هيلع لدي يأ:اهلبق ردقل

 نيسلاو «"اذإ" باوج :نوملعيسف (لمجلا ةيشاح) .رانلا يف اودلخي مل اونمآ ول ذإ ؛نامبإلاب هعاطقنا مدعو مهرفك
 (يواصلا ةيشاح) .روكذملا ملعلا لصحي باذعلا ةيؤر تقو نأل ؛لابقتسالل ال «ديكأتلا درحب
 بصن عضوم يق ةلمحلاو ؛هربخ "فعضأ"و «ءادتبالاب عفرتف «ةيماهفتسا نوكت نأ "نم" ىف زوجم :فعضأ نم
 «فعضأ وه يأ ءرمضم أدتبم ربخ "فعضأ"و ةلوصوم نوكت نأو ءاهلبق ملعلل ةقلعم األ ؛نيلوعفملا دسم ةداس
 ريسفت) .نافرعلا يعم. ملعلل لوعفم لوصوملاو «زييمتلاب ةلصلا لوطل ؛فذحلا نسحو «دئاعو هتلص ةلمحللاو

 هنأ وه رهاظلا "اناوعأ" :هلوقو ."اددع لقأو" :هلوق اذكو "الام كنم رثكأ انإ" دح ىلع زييمت "ارصان"و (نيمسلا

 "يناثلا ىلع" :هلوقو "ردب موي" :هلوق وه "لوألا لوقلا ىلع" :هلوقو ءاددعو ارصان :نيرمألا عومجمل نيعم ريسفت
 لك حلصي لب «نيرسفملا نم هريغ هكلسي مل اذلو «نيعتم ريغ عيزوتلا اذه نأ رهاظلاو ؛"ةمايقلا موي وأ" :هلوق وه
 (لمجلا ةيشاح) لي يبنلل ريمضلا اذه "انأ وأ" :هلوقو (انخيش) .نيلوقلا نم لكل نيينعملا نم
 ىلع مه وأ انأ وأ ؛لوألا لوقلا ىلع ,هتكئالمو هللا هرصني نمؤملاو «ذئموي هل رصان ال رفاكلاف :نونمؤملا مأ مهأ
 ريسفت) .هباحصأو همعي نيتقولا يف ةرصنلا لب «يناثلاب يناثلاو لوألاب لوألا ديدرتلا صيصخت هجو رهظي ال يناثلا
 نأ رهاظلاو «"ةمايقلا موي وأ" :هلوق وه "يناثلا ىلع" :هلوقو «"ردب موي" :هلوق وه :لوألا لوقلا ىلع (نيلامكلا

 .نيلوقلا نم لكل نيينعما نم لك حلصي لب «نيرسفملا نم هريغ هكلسي مل اذلو «نيعتم ريغ عيزوتلا اذه
 (بيطخلا ريسفت) .ثراحلا نب رضنلا وهو :مهضعب لاقف (لمجلا ةيشاح)



 نجلا ةروس ه2 نورشعلاو عساتلا ءزجلا
 ١ :ش : 1 7 57 1 0 1 رق و 00

 مأ باذعلا نم نودعوت ام ٌبيرقا تفردا ام يأ نإ لق :لزنف ؟دعولا اذه يم

 نع هب باغ ام ِبِيِقَلآ ُمِلَع .وه الإ هملعي ال الجأو ةياغ () اَدَمَأ َيَر هَل ُلَعَح
 00 2 "© ارح عار حا ت2 ل هو 3232

 ريب ري“ ل 5 1 5 ِ

 دا 1 ل ا ع دق ريسيو لعجبي كلشي هل ةزجعم هنم ءاش ام ىلع هعالطإ عم رهنإف
 ٠ بيغلا نم 3

 ام"و ماهفتسالا ىلع هدامتعال ؛ًادتبم "بيرق" نوكي نأ زوجيو ءرخؤم أدتبم "نودعوت ام"و «مدقم ربخ :بيرقأ
 «فوذحم دئاعلاف ةلوصوم نوكت نأ زوجي "ام"و .كوبأ مئاقأ :وحن ءنودعوت يذلا بيرقأ يأ هب لعاف "نودعوت

 ءادمأ يبر هل لعجي مأ :نيعم ام تلق نإف :يرشخمزلا لاقو .ةلصتم امنأ رهاظلا "مأ"و ,دئاع الو ةيردصم نوكت نأو

 تنرقكسي ل يبنلا ناك :تلق ؟"اديعب ادمأ هنيبو اهنيب نأ ول دوت" :هلوق ىلإ ىرت الأ ءاديعبو ابيرق نوكي دمألاو

 (لمجللا ةيشاح) .ةياغ هل تبرض لجؤم مأ ةعاس لك يف عقوتم لاح وه يردأ ام :لاق هنأكف ,دعوملا

 بيغلا صيصخت :لوألا ؛هوجوب بيحأو «ءايلوألا تامارك لاطبإ ىلع ةيمامإلاو ةلزتعملا هب لدتسا :رهظي الف

 هب صتخا امه هصيصخت وأ «ةكئالملاو رشبلا نم هلسر ضعب علطي نأ دعبي الو «قايسلا ةلالدب ةمايقلا تقو عوقوب

 مهعالطإو ءايلوألا تاماركو «ةطساو ريغب نوكي ام راهظإلاو كلملاب لوسرلا صيصخت :يناثلاو «ةفاضإلا ةلالدب
 هرقأ ام ىلع ءايؤرلا يف وأ "تاحوتفلا" يف ربكألا خيشلا هزوج ام ىلع ,ةكئالملا نم انيقلت نوكي امنإ تابيغملا ىلع

 فرعملا ةلزنمب فاضملا سنجلا مسا هنوكل ؛مومعلل بيغلا لعج :"دصاقملا حرش" يف امك :ثلاثلاو «يلازغلا مامإلا

 «ضعبلا ىلع ضعبلا عالطإ يفاني ال وهو ءادحأ هبيغ ىلع علطي ال يأ ءاردصم لصألا يف ناك دقو اميس «ماللاب

 قحلا لعلو «بيغلا ملع مالعإ لوسرلا ريغ نم يفن امنإ ةيآلا يفو ؛هملع ال بيغلا نظ يلولا هفرعي ام نأ :عبارلاو
 نإف ؛كلذك سيلو «نيمجنملا بيذكت ىلع ةلالد ةيآلا يف :ليق :"تاليوأتلا" نع "كرادملا" يفو «هنع زواجتي ال
 هملع ىلع اوفقو مهنأ ملعف «لمأتلاب فرعي ال اذو «تابنلا عيابط نوفرعي ةيطملا كلذكو ءهربخ قدصي نم مهنم

 (نيلامكلا ريسفت) .قلخلا يف هملع يقبو .هرثأ عطقنا لوسر ةهج نم
 نوكي يذلا ىضترملا الإ هملع هب صتخي يذلا بيغلا ىلع علطي ال ىلاعت هنإ :خيشلا نبا لاق «علطي :رهظي الف

 «تامدقملا بيترتو لئالدلا بصنب وأ ءايبنألا طيسوتب امإ اضيأ لوسرلا ريغ هيلع علطيل هب صتخي ال امو ءالوسر

 (نايبلا حور) .لبقتسملا يف تابيغملا ضعب عوقو ءايلوألا ضعب هللا مهلي نأب وأ
 ةيشاح) .هبيغ نم ءاشي ام ىلع هرهظي هنإف «هبوبيغ ضعب ىلع هراهظإل هاضترا الوسر الإ يأ :ىضترا نم الإ
 هنإف لوسر نم ىضترا نم الإ :لاق هنأك ءانثتسالا نم دافتسملا راهظإلل قيقحتو ريرقت :خ! كلسي هنإف (يواصلا

 (يواصلا ةيشاح) .هل نيطايشلا ضرعت نم هنوسرحي هتاهح عيمج نم ةكئالم هل لعج هبيغ ىلع هراهظإ دارأ اذإ



 لمرملا ةروس 6 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 يف هغلبي ىح هنوظفحي ةكئالم 2 اصر يفلح نيو لوههرلا يأ هندي نيب ْنِم

 لسرلا يأ ْأوُغَلَبَأ َدَق هنأ يأ ةليقثلا نم ةففخم نأ روهظ ملع هللا َمَلَعَيَل .يحولا ةلمج

 ,ردقم ىلع فطع ٌمِيَدَل امي طاَحَأَو "نم" نيعم ريمضلا عمجب يعور َمِيْبَر ِتَسَسِر

 لوعفملا نع لّوحم وهو زييمت 20 اَدَدَع ٍءْىَش لك ئَضَحُأَو كلذ ملعف يأ
 امهريغو لمرلاو رطقلا نم َ 9

 .ع يش لك دذدذع ىصحا :لصالاو

 وأ ةرشع عست «يدمف اهرخآ ىلإ 4مَلْعَي َكّبر َنإإ» :هلوق الإ وأ ةيكم لمزملا ةروس
 ةيآ نورشع

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .يازلا يف ءاتلا تمغدأ ؛لّمزتملا هلصأو «يبنلا © ُنَيَرْمْلا انْأتي

 . تادرفملا" يف امك «ةعامجلاو دحاولل لاقي «نوبقارلا يأ نودصارلا :ةكرحم صرلا :"سوماقلا" يف لاق :ادصر

 :ليقو ؛ثداحلا دوجوملاب هقلعت ملعلاب دارملا نأب ثداحلا رمألل ةياغ ميدقلا ملعلا عوقو لكشي امل عفد :روهظ ملع

 نم تغلب دق لسرلا نأ هللا ين ملعيل :نيعملا ةداتق نع قازرلا دبع جرخأ هٌدكي يبلا ىلإ عجار "ملعي"ل ريمضلا

 اوغلبأ دق نأ لسرلا بذك نم كلذ ملعيل :دهاحجب نع ديمح نب دبع جرخأو ءاهنع عفرو اهظفح هللا نأل ؛هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .مهبر تالاسر
 امب طاحأو رهظي الف بيغلا ملاع يأ "رهظي ال" ىلع فطع وه :ليقو .هطاحأو كلذ ملعف يأ :ردقم ىلع فطع

 ةلمج :ليقو «ريدقتلا ىلإ رسفملا هنع لدع نسحتسم ريغ عراضملا ىلع يضامل فطع ناك املو «لسرلا دنع
 هنرك لاح أ لاح ريو" يفحا" لوعتم دعاعا ةريمق (ةيلاثكلا ريسفر "دق" وداقك :ةيلاجم "لطاعلا و"

 ام ىلع ربصاو# :اهنم نيتيآ الإ :انهذ سابع نبا لاق :"بيطخلا" يف :هلوق الإ وأ (نيلامكلا ريسفت) .ادودعم

 .ةنيدملاب لزن هنإف ؛ةروسلا رحآ ىلإ موقت كنأ ملعي كبر نإو :يبلعثلا لاقو ءيدرواملا هركذ ءاهيلت لاو #نولوقي
 و يبلل باطخلا اذه :لمرملا اهيأ اي .اهلك يكم هنأ :هنعو 0 هجرحأ اذك :يبدمف

 اذه لمز يذلا اهيأ اي :اضيأ هنعو «ةلاسرلاب رثدملاو «ةوبنلاب لمزملا اهيأ اي :ةمركع لاق :لوألا «لاوقأ ةثالث هيفو

 - نيل ا ا ع :يناثلاو ءرتف مث هلمح يأ رمألا



 © ًاليلق اَلِإ لص َلَيَلأ رق 0000 يحولا ءيجب نيح هبايثب ففلتملا يأ

 (2 ًاليلق فصنلا نم ُهَنِم صُقنَأ وأ لكلا ىلإ رظنلاب هتلقو «"اليلق" نم لدب َدُمَفَصَي
 هتوالت يف تبثت َناءَرَقْلَ ِلَيَرَو رييختلل "وأ"و «نيفلثلا ىلإ ِهّيَلَع ّدِز ْوُأ .ثلثلا .

 00 69 ًاليقُت انآرق ُةلَوَ كاباق قلتش انإ © اليت ليتر

 راغ ف يحولا هءاج امل هلك هنإف ؛هيلإ يحوأ ام ءادتبا يف اذه ناكو «هبايثب لمزملا اهيأ اي :ةداتق لاق :ثلاثلاو -
 ئدابم اذه نوكي نأ يسفن ىلع تيشح دقل «ينولمز نولمز :لاقف ؛هداؤف فجري هتجوز ةجيدح ىلإ عجر ءارح

 ةناهكلاو رعشلا ضغبي ناكو :؛كلملا سيل يحولاب رهظ يذلا نوكي نأو ؛ناطيشلا نم كلذ لكو «ةناهك وأ رعش
 يرقتو ءمحرلا لصت كنإ ءادبأ هللا كيرخي ال هللاو ءالك :اف# قدص ةريزو ناكو ةجيدخ هل تلاقف ضغبلا ةياغ

 رجهي ام. يدونو هبنف «ةفيطق يف المزتم ليللا يف امئان ناك هنإ :ليقو ءاذه وحنو «قحلا بئاون ىلع نيعتو ءفيضلا

 (لمجلا ةيشاح) .ليللا مق لمزملا اهيأ اي :هل ليقف «ةفيطق ف لمزتلا نم اهيلع ناك يلا ةلاحلا كلت

 ىلع يأ :هيلع دز وأ (نيلامكلا ريسفت) .اهيلإ مايقلاو «ةالصلا نع ةيانك ليللا يف مايقلا نأ ديري :خلإ لص
 دحأ راتخي نأ نيبو «تبلا ىلع ليللا فصن نم لقأ موقي نأ نيب نيرمأ نيب رييختلا دارملاو «نيثلثلا ىلإ فصنلا
 ةثالث نيب اريخم ناك "اليلق" نم الدب "هفصن" تلعج نإو «هيلع ةدايزلاو ءفصنلا نم ناصقنلا امهو :نيرمألا

 ىلإ ةبسنلاب ةلقلاب فصنلا فصو امنإو .هيلع دئازلا مايق نيبو ءهنم صقانلا مايق نيبو ؛ليللا فصن مايق نيب :ءايشأ

 (كرادملا ريسفت) .فصنلا نود ام ىلع قلطني ليلقلا ظفل قالطإف الإو ؛لكلا

 «هنم ءانثتسا "اليلق الإ"و «"ليللا" نم الدب "هفصن" لعجي دقو ءثلثلاو نيثلثلاو فصنلا نيب يأ :رييختلل "وأ" و

 نوكيف «فصنلا ىلع يأ هيلع دز وأ ء«فصنلا نم يأ هنم صقنا وأ ءفصنلا نم اليلق الإ ليللا فصن :هريدقت

 ءرثكألاو لقألا نم نيرمألا دحأ راتخي نأ نيبو «تبلا ىلع ليللا فصن نم لقأ موقي نأ نيب :نيرمأ نيب ارييخت

 هنم لقألا نيبو هنيب رييختلا نوكيف ؛ثلثلاك فصنلا نم لقألل "هيلع"و "هنم' يف ريمضلا كلذ عم لعجي دقو
 نبا خيشلا لاق ءفلسلا مالكل قفاوملا باوصلا باتكلا يف ام وهو ىلوألا :اولاق .فصنلاك هنم رثكألاو «عبرلاك

 (نيلامكلا ريسفت) .يناسارخلا ءاطع نع هانعم متاح يبأ نبا دنسأو «يربطلا مزج اذهيو :رجح

 (يواضيبلا ريسفت) .اهدع نم عماسلا نكمتي ثيحب ,فورح نييبتو ةدؤت ىلع هأرقا يأ :نآرقلا لترو
 :مهوق نم «هتاملكو هتايآ دع نم عماسلا نكمتي ثيحب ليجعت ريغ نم ةدؤت ىلع أرقاو نأت يأ :هتوالت يف تبثت

 نآرقلا لترو" :ىلاعت هلوق نم ٌهو يبلا لأس هنأ يلع نع "ظعاوملا" يف يركسعلا جرخأ ءاعيانجا نات نإ رو

 .بولقلا هب وكرحو «هبئاجع دنع اوفق ءرعشلا زه هزت الو ؛لقدلا رثن هرثنت الو ءانييبت هنيب" :لاق ”اليترت

 (نيلامكلا ريسفت) .هلثم اذ سابع نبا نع يمليدلا ىورو "ةروسلا رخآ مكدحأ مه نوكي الو



 لمرملا ةروس كح نورشعلاو عساتلا ءرجلا

 ُدَّسَأ يه مونلا دعب مايقلا ِلّيَلَأ َدَئِشاَن َّنِإ .فيلاكتلا نم هيف امل اديدش وأ ابيهم

 ىف كَل نإ .ةلوق نيبأ +: > ًاليِق ُمَوَقَأَو نآرقلا مهفت ىلع بلقلل عمسلا ةقفاوم اَعَطَو

 َمَسَأ ركذأَو ارا را اهنا ل رشا قام دقن ارق را

 يف هيلإ عطقنا َلَتَبتَو كتءارق ءادتبا يف "”ميحرلا نمحرلا هللا مسب مسب' :لق يأ َكلَبَر

 بتلا موزلم وهو ءلصاوفلل ةياعر هب ءيج "لّكَب" ردصم 2: ًاليبتَت ةدابعلا

 هلالح :دهاجم لاقو .هدودحو هضئارف هللاو ليقث :ةدانق لاقف ءاليقث هنوك نئيعم يف فلتحاو ءاليلج اميظع يأ :ابيهم

 هب دارملا :ليقو ءديحوتلاب ةنيزم سفنو «قيفوتلاب ديؤم بلق الإ هلمحي ال ليقث :ليقو «ميرك نعم 0 :ليقو «همارحو
 ةيشاح) .اقرع دصفتيل هنيبج نإو .هنع مصفيف «دربلا ديدشلا مويلا ف يحولا هيلع لزني هتيأر :ةشئاع تلاق ءيخولا

 ريسفت) .دودحلاو يهنلاو رمألا نم هيف امل ليقث :لتاقم لاقو ءهدودحو هضئارف ليقث :ةداتق 0 :اديدش وأ (يواصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ضمنو ماق اذإ أشن نم «ةيفاعلاك ردصم "ةئشان" نأ ىلإ ريشي :مونلا دعب مايقلا (نيلامكلا

 ةقفاوم" :لاق امك «ةقفاوملا ئععم ةاطاوملا نم رماع نباو ورمع يبأ ةءارق ىلع ادودمم ءاطلا حتفو واولا رسكب :أطو

 ,راهنلاب نوكي امث رثكأ ةعاسلا كلت يف نآرقلا مهفت ىلع بلقلا ناقفاوي ناسللاو عمسلا نإف ؛"بلقلل عمسلا

 ءءاطلا نوكسو واولا حتفب نيقابلا ةءارقو ءاضعب هضعب كبلقو كرصبو كعمس ؤطاوت نأ أطو دشأ :دهاجم نعو

 (نيلامكلا ريسفت) ."رضم ىلع كئطو ددشاو مهللا" :ٌدن# هلوق هنمو .راهنلا ةالص نم القثو ةقشمو ةفلك يأ
 ةيشاح) .تاوصألا نوكسب راهنلا نم الوق حصأو ةءارق بوصأ يأ :الوق نيبأ .ةءارق بوصأو :اليق موقأو

 ةوالتو ريبكتلاو ليلهتلاو حيبستلا معي ركذلاو ءارافو اليل يركذ ىلع مد :يرشخمزلا لاقو :لق يأ (لمجلا
 امات اعاطقنا كبر ىلإ عطقناو :يعملاو ءانيديأ نع بلقلا عطق :ليتبتلاو ءعاطقنالا :لتبتلا :لتبتو .نآرقلا

 (نايبلا حور) .يلكلا هجوتلاو ةينلا صالحإو «ةدابعلاب
 ءيح :لتب ردصم (نيلامكلا ريسفت) .لاحرلا نع ةعطقنملا ةأرملل لوتبلا هنمو ءعطقلا وهو لتبلا نم يأ :عطقنا

 لتبو :لقي مل امنإو :يروباشينلا لاق «لتبتف لتب :لاقي «ليتبتلا موزلم وهو «التبت رهاظلا ناك الإو «ةلصافلا ةياعرب

 ىلع ثععابلا ىلإ راشأ مث «لتبتلا وهو تاذلاب دوصقملا وه ام الوأ هل نيبف «لتبتلا وه تاذلاب دوصقملا نأل ؛كسفن

 (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ قرشملا بر" :لاقف «لتبلا

 ءرخآ لعفل ردصم وه امنإو ءلعفلا اذهل سيل ردصملا اذه نأ :هلصاح لاؤسل ةراشإ حراشلا نم اذه :لتب ردصم

 نم :يناثلا ءلصاوفلا ةياعر وهو ظفللا ةهج نم :لوألا ,نيهجو نم لاؤسلا نع باوج "خلإ هب ءيح" :هلوقو

 هب ديرأو «لتبتلا وه يذلا روكذملا لعفلا اذه ردصم هب ديرأو قلطأ دق روكذملا ردصملا اذه نأ وهو ئعملا ةهح

 (لمجلا ةيشاح) .ةيآلا يف روكذملا لعفلا ردصم وه يذلا لتبتلا وهو «همزال



 لمزملا ةروس هوم نورشعلاو عساتلا ءرجلا

 .كرومأ هل الكوم (ج) ًالبكو ُْهذِخغآَف َوُه الإ َهَلِإ آل ٍبِركلآَو ٍقرَْمْلآ ُبو وه
 ال مز ًاليَح اَرَجَه َمُهَرْجَهَآَو مهاذأ نم ةكم رافك يأ َنوُنوُقَي ام َْلَع ٌرِيْضَآَو
 وأ ؛لوعفملا ىلع فطع َنيِيَذَكْلاَو نيكرتا نَرَذَو .مهلاتقب رمألا لبق اذهو «هيف عزحج

 ٌءهلَهَمَو معنتلا ةمعلا 0 شيرق ديدانص مهو «مهيفاك انأ :ئيعملاو ؛هعم لوعفم

 00 وزع ًارقرور كيكو نيف ريك رك
 ةلوهسب لزتيالو غوسي الو

 4 اًميِلأ اًاَذَعَو .لزني الو جرخي ال ران نم كوش وأ نيلسغلا وأ عيرضلا وأ موقزلا

 َلاَبخأَو ضَرَأْلا لزلزت ُفْجَرَت ّمْوَي لك يبلا بذك نمل ركذ ام ىلع ةدايز ءالؤم
 لاه نم وهو .هعامتجا دعب ًالئاس (2) ًاليِهّم اعمتجم ًالمر اًبيثك ُلاَبْكَأ تناك

 واولا تفذحو «ءاهلا ىلإ تلقنف ءايلا ىلع ةمضلا تلقثتسا «لويِهَم :هلصأو «ليهي

 اي َرُكَيَلِإ آَءلَسَرَأ نإ .ءايلا ةسناحم ؛ةرسك ةمضلا تبلقو ءامتدايزل ؛نينكاسلا يناث

 20 مكنم ردصي امك ةمايقلا موي َرمَيَلَع اًدِهَش دلك دمحم وه ًةلوُسَر ةكم لهأ

 :لاقي «ميلستلا :الوكو لكو :هل الوكوم ."وه الإ هلإ ال" هربح أدتبم :ليقو ,فوذحم أدتبم ربخ يأ :بر وه

 «معنتلا :حتفلاب ةمعنلا :يرشخمزلا لاقو :معنتلا ."حارصلا" يف اذك ؛كيأر ىلإ لوكوم رمأو .هسفن ىلإ هلكو

 امل :ةشئاع نع هححصو مكاحلا هحرخأ :ريسي دعب اولتقف (نيلامكلا ريسفت) .ةرسحلا :مضلابو ماعنإلا :رسكلابو

 (نيلامكلا ريسفت) .ردب ةعقو تناك ح اريسي الإ نكي مل "نيبذكملاو نرذو" تلزن

 -- .فحرت موي ركذ ام اندنع ممب رقتسا :ريدقتلاو «"انيدل" :هلوق هب قلعت امه بوصنم فرظ :فجرت موي

 امه وأ "ينرذ" ل فرظ وأ ءاذك موي انيدل باذعلا كلذ رقتسا يأ "انيدل" قلعتل فرظ :فجرت موي (يواصلا

 هيفف يأ :ةكم لهأ اي (نيلامكلا ريسفت) .لوعفم ئيعمب ليعف ؛هعمج اذإ ءيشلا بثك نم :ابيثك (نيلامكلا ريسفت)

 .باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا



 .مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم وه 2: ًالوُسَر َترَوَعَرِف ىإ آَئلَسْرَأ اك نايصعلا نم . عم ا هيمي ركر هاد يك ركاب
2 
 يف ساس 000 000 2 9 0-9 3 ص - ص 2

 مترفك نإ نوقتل ٠ غيكف .اديدش م اليبَو ادخا هندخاف لوسزرلا نوعرف ىصعف مد 5 1 د ُق 0_0 0 1 9 59 . ع7 7 24 و- دو 6
7 

 حوا

3 

 موي باذع نم نونصحتت نصح ّيأب يأ «هباذع يأ "نوقتت" لوعفم اّمَوَي ايندلا يف

 نيش ف لصألاو .ةمايقلا موي وهو هلوه ةّدشل ؛بيشأ عمج (2) اًبيش َنَدلوْلا لع

 يصاون سيسي موي :ديدشلا مويلا يف لاقيو .ءايلا ةسناجم ؛ترسكو ءمضلا ا

 تاذ ٌرِطَقنُم ٌءاَمَسلَأ .ةقيقحلا ةيآلا يف دارملا نوكي نأ زوجيو «زاحب وهو «لافطألا
 مويلا كلذ ءيجمع ىلاعتُهُدَعَو ناك هتدشل مويلا كلذب هب قاقشنا يأ راطفنا

 50 ركزت ةفوخملا تايآلا هذه نإ .ةلاحم ال نئاك وه يأ 2 ل

 (يواصلا ةيشاح) .ةكم لهأ دنع ةروهشم امهتصق نأل ؛ركذلاب نوعرفو ىسوم صح :نوعرف ىلإ انلسرأ امك
 اذإ ةركنلا نأ :ةدعاقلاو ,"الوسر" :هلوق يف هركذ مدقت هنأل ؛يركذلا دهعلل ماللا :لوسرلا نوعرف ىصعف

 يأ ءريخأتو ميدقت ةيآلا يف :يدحاولا لاق :نوقتت فيكف (يواصلا ةيشاح) .ىلوألا نيع تناك ةفرعم تديعأ

 (ريبكلا ريسفتلا) .مترفك نإ ابيش نادلولا لعجي اموي نوقتت فيكف
 ةلمجلا لعجو «"اموي" نيونت ىلع ةمتعلاو «ةمايقلا مويب مترفك نإ يأ «راجلا طاقسإ ىلع بصتني نأ زوجي :اموي

 اذه ىلع وهو "لعجي" يف لعافلل ضرعتي ملو «ءاقبلا وبأ هلاق ءهيف نادلولا لعجي يأ فوذحم دئاعلاو «هل اتعن هدعب

 نوكيو «هلعاف وه "لعجي" يف ارمضم دئاعلا لعجي نأ اذه نم نسحأو .هيف هللا لعجي اموي يأ «ىلاعت يرابلا ريمض

 "لعجي موي" :يلع نب ديز أرقو ءابيش نادلولا لعجي مويلا سفن نأ يأ «ةغلابملا باب نم مويلا ىلإ لعجلا ةبسن
 لوعفم "ابيش"ف «رييصتلا نعم. انه لعجلاو «ىلاعت يرابلا ريمض وه اذه ىلع لعافلاو ؛ةلمجلل فرظلا ةقانضا

 .افيعض هلعج نعي اخويش :ابيش (لمجلا ةيشاح) .بيشأ عمج وهو «نا

 نأ زوجيو «بيشلاب عرسيو «يوقلا فعضي موجه لاو دئادشلا نأل ؛ةدشلا نع زاحم وهو :ديدشلا مويلا يف لاقيو

 :ةمايقلا موي كلذ :لاق "ابيش نادلولا لعجي اموي" أرق ديني هنأ ناربطلا هجرخأ ثيدح يفو «ةقيقحلا ةيآلا يف دارملا نوكي

 ةعستو ةئام عست فلأ لك نم :لاق «بر اي مك مك نم :لاق «رانلا ىلإ اثعب كتيرذ نع ثعباف مق :مدآل لاقي نيح

 (نايبلا حور) .مويلا كلذ ببسب قشنم يأ ؛"هب رطفنم" :هلوق هربح ءأدتبم :ءامسلا (نيلامكلا ريسفت) .نيعستو



 لمزملا ةروس ه6 نورشعلاو عساتلا ءزجلا
 ُ - 7 - 2 7-0 نأ 50

 َكَبَر َّنِإ .ةعاطلاو ناميإلاب اقيرط 2 ًاليبَس هَبَر نإ َدْحَعَأ ًءآش نَمَف قلخلل ةظع
 د هو سر را

 ,"يثلث" ىلع فطع رجلاب ُهَتْلُتَو ءهَفَصِنَو ليلا لت نم لقأ ْنَدَأ ُموقَت َتْنَأ ُمَلعَي

 َنيِذَلا َنِّم ٌةَفيَطَو ةروسلا لوأ هب رمأ ام وحن كلذك همايقو ."ىندأ" ىلع بصنلابو

 نم ةفئاط مايقو ءلصفلل ديكأت ريغ نم زاجو ,"موقت" ريمض ىلع فطع َكلََم

 يقب مكو ليللا نم ىلص مك يردي ال ناك نم مهنمو «هب يسأتلل ؛كلذك هباحصأ

 .ةنس مهمادقأ تحفتنا ح اوماقف ءاطايتحا هلك ليللا موقي ناكف «هنم

 ركذ نودب اظرش حلصي ال "ءاش" ذإ ؛طرشلا نيأف اباوح "اليبس هبر ىلإ ذختا" لعج نإ :تلق نإ :ذختا ءاش نمف

 ءاليبس هبر ىلإ ذختا ةاجنلا ءاش نمف يأ ء«فوذحم لوعفملا :انلق ؟باوجلا نيأف ءاطرش عومجملا لعج وأ «هلوعفم

 نأ ىلإ كلذب راشأ :ةعاطلاو نامبإلاب (لمحلا ةيشاح) .اليبس هبر ىلإ ذختا اليبس هبر ىلإ ذختي نأ ءاش نمف وأ

 (يواصلا ةيشاح) .هتايهنم بانتجاو هتارومأم لاثتماب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا ليبسلا ذاختاب دارملا
 نيرومأم ريغ مهنأل ؛ثلثلل ةبسنلاب رهظت الو «ةرهاظ فصنلاو نيثلثلا رابتعاب ةيلقألا نإ :تلق نإ :يثلث نم لقأ
 نعم نأب باجي دقو ءرجلا ةءارق اذهو «ءثلثلاو فصنلاو نيثلثلا مايق نيب مدقت امل ءنوريخم مه لب ءهنع صقنلاب

 ةينظ رومأ اهنأل ؛ىندألاب ربعو ؛خلإ ليللا يثلث نم برقأ كرمأ امك موقت كنأ ملعي يأ «بيرقتلا "ىدأ" :هلوق

 (يواصلا ةيشاح) .ةقيقدلاب ريرحتلاو «قيقحتلا ال نظلاب نوفلكم مهو «ةيقيقحت ال ةينيمخت
 اذإو «زايحإلا نم امهنيب ام لق تند اذإ نيئيشلا نيب ةفاسملا نأل ؛لقألل برقأ وهو ندألا ريعتساف يأ :لقأ

 .امهنم لقأ يأ :ليللا يثلث نم .كلذ رثك تدعب

 نيب رييختلا نم رم امل قباطم وهو "ىندأ" ىلع افطع نيقابلل بصنلابو «رماع نباو عفانو ورمع يبأل يأ :رجاب

 ءأدتبم :همايقو .نيثلثلا نم ندألا وهو ءهنم دئازلا مايق نيبو «ثلثلا وهو هنم صقانلا مايق نيبو فصنلا مايق

 هيف رييختلا عقو امل قباطم كلذك همايقو :"بيطخلا" يفو :"لمحلا" نم «هلثم يأ «ربح "خلإ هب رمأ ام وحن" :هلوقو

 فطعلا يأ :زاجو .ناثلثلا وهو هيلع ةدئازلا وأ ءثلثلا وهو هنم صقانلا وأ «همامتب فصنلا مايق نم ةروسلا لوأ

 (لمجلا ةيشاح) .ريمضلا ريغب يأ "لصفلل" :هلوقو ءلصفنملا ريمضلاب يأ ؛ديكأت ريغ نم لصتملا عفرلا ريمض ىلع
 اهأب لوقلا ىلع يأ ارهش رشع ةتس يأ "رثكأ وأ" :هلوقو «ةيكم اهلك ةروسلا نأب لوألا لوقلا ىلع يأ :ةنس

 نع يأ "مهنع ففخف" :هلوقو «يدم "خلإ ملعي كبر نإ" :هلوق نأب لوقلا ىلع نينس رشع وأ ءاضيأ ةيكم
 "مهنع" يف ريمضلا نأ هترابع رهاظ ناك نإو «دارملا وه اذه ءدمتعملا ىلع اضيأ يبنلا نعو «ةباحصلا نم نيتفئاطلا

 (لمجلا ةيشاح) .ليللا لك تماق يلا ةفئاطلل عحجار



 لمزملا ةروس 24١ نورشعلاو عساتلا ءزجلا
 3 رم خ0 يرام مسهاةص سد ويد 2 هن د.فك عا ع
 ةففخم نأ ّملع َراَنلاَو ليلا يصحي ُرَّدقي هّللاَو :ىلاعت لاق .مهنع ففخف ءرثكأ وأ

 هيف مايقلا بجي اميف اوموقتل ليللا يأ ُهوُصْحَخ نأ هنأ يأ ,فوذحم اهمساو ةليقثلا نم عار و د ِع 0 ا
 ضعه
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 أوُءَرَقأَف فيفحتلا ىلإ مكب عحر 2ميَلَع باَتَف مكيلع قشي كلذو «هعيمج مايقب الإ

 يأ «ةليقثلا نم ةففخم نأ َمِلَع رسيت ام اولصت نأب ةالصلا يف َناَءَرقْلآ َنِم َرَّسيَت ام

 : نِم َنوُغَتَبَي نورفاسي ضرألا ىف َنوُبِرْضَي َنوُرَحاَدَو ا ا
 هلآ ٍليِبَس ىف َنوُلِتَقُي َنوُرَحاَدَو اهريغو ةراحتلاب هقزر نم نوبلطي هلآ ٍلْضَف
 ام مايقب مهنع ففحف ليللا مايق ف ركذ ام مهيلع قشي ةثالثلا قرفلا نم لكو

 نيدهاجملاو نيرفاسملاو ىضرملا

 «ةروسلا هذه لئاوأ يف لبالا مايق ضرف دق هللا نأ :ةشئاع نع يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو دمحأ جرخأ :مهنع ففخف

 هللا لزنأ مث ءارهش رشع ثا ءامسلا يف اهتماح هللا كسمأو .مهمادقأ تخفتنا ىح الوح هباحصأو 2 يبا ماقف

 ىلع دك يببلا ثكم :ريبج نب ديعس نع ريرج نبا جرخأو ءاعوطت ليللا مايق راصف «ةروسلا هذه رخآ يف فيفختلا

 نإ" نينس رشع دعب هللا لزنأف .هعم نوموقي هباحصأ نع ةفئاط تناكو ءرمأ امك ليللا موقي «نينس رشع لاحلا اذه

 (نيلامكلا ريسفت) .ارهش رشع ةتس امهنيب ةدملا :ليقو «نينس رشع دعب مهنع هللا ففخف "خلإ ملعي كبر
 يعي :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يف لاقو ءءاصقتسالا ليبس ىلع دعلا :ءاصحإلا :"رداصملا جات" يف :هوصخن نل

 كلذ ةدم ىلع اوردقت مل نأ ملع «كلاسلا ريدقتب ال «ىلاعت هللا ريدقتب ةقيقحلا راه ىلإ ةعيبطلا ليل نم كولسلا

 كلاس نم مكف ,مكريسو مككولس ىلع ال «هتمحرو هللا لضف ىلع بترتم لوصولا ذإ ؛هللا ىلإ لوصولاب كولسلا
 «لصتا لصو نم لك الو ءلصو كلس نم لك سيلو :ليق امك ءلصي ملو ىرقهقلا عجرو قيرطلا يف عطقنا
 ] ْ .لصفنا لصتا نم لك الو
 ءازجلا مسا قلطأف «ةالصلا ءازجأ دحأ ةءارقلا نأل ؛ةالصلا ةءارقلا هذه نم دارملا نأ نعي :رسيت ام اولصت نأب

 دارأ :ليقو «ةالصلا يف هتءارق نآرقلا ةءارق نم دوصقملا نأ يعي :خل! اولصت نأب (ريبكلا ريسفتلا) .لكلا ىلع

 «هضعب نآرقلا اوءرقاف :ئعملا :ليقو ,.مكيلع رسيت ام ضعب اولصف :ععملاو ءافاكرأ ضعب اهنأل ؛ةالصلا ةءارقلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .بدنلل نيريخألا ىلع رمألاو ءءاشعلاو برغملا ةالص ف :ليقو ,مكيلع رسيت ام فيك

 .نيثلثلا وأ ثلثلاو فصنلاب ريدقتلا نم :خلإ ركذ ام



 رثدملا ةروس هوال نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 اويرقاو .مادقت امك ” ةتب يك ام اودرفاف' نسا :تاولصلاب كلذ. عسا مغ

 نم ضورفملا ىوس ام اوقفنت نأب َهَّشَأ أوُصضرَقَأَو ةؤكّرلا أوُتاَءَو ةضورفملا ةوَلَّصل

 ني كيفنأل اوُمْيَقُت امو بلق بيط نع ' اًنَسَح اًضَرَق ريخلا ليبس يف لاما
 نكي مل نإو هدعب امو ءلصف "وه"و «متفلخ امث اًريَح وه ِهللآ َدنِع ُهوُدََت ِرْيَخ
 ' هللا نِإ َهّللا أوُرِفْغَتَسآَو 1 َمَظَعَأَو .فيرعتلا نم هعانتمال ؛اههبشي ةفرعم

 .نينمؤملل () ّمِحّر ٌروفَع
 ةيآ نوسمحو سمح ةيكم رثدملا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
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 رسيت ام الإ ليللا مايق ضارتفا خسن ةروسلا رخآ نإ :ملعلا لهأ ضعب نع يعفاشلا هاكح اذك :خإ كلذ خسن مث

 ليللا مايق راصف «ةروسلا رحخآ يف فيفختلا هللا لزنأ مث" :ةشئاع لوق لعلو ؛"رسيت ام اوؤرقاف" :هلوقل ؛هنم

 يندم ةروسلا رخآ نأل ؛ةبجاولا يأ :ةاكزلا اوتآو (نيلامكلا ريسفت) .مايقلا قلطم ال ردقملا مايقلا وه "اعوطت

 ةنيدملا يف نار .ةكمب ناك ةاكزلا لصأ نإ :لاقيف رثكألا هركذ امك 0 لعج ولو «فنصملا هركذ ام ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .رطفلا ةقدص هب دارملا :ليقو ءاهرخآ

 راو محرلا ةلصإنم فاك رلا فوتي امدديزب :امُض سابع نبا نعو «ةلفانلا ةقدصلا هب دارملا نأ يعي :خلإ اوقفنت نأب

 "هودحت" ل فرظ "هللا دنع"و «طرشلا باوج "هودحت"و «ةيطرش "ام" :خإ اومدقت امو ا ريسفت) .فيضلا

 لوعفم "اريخ" :ارجأ مظعأو اريخ وه (لمجلا ةيشاح) ."هودحت"ل يناثلا لوعفملا وه "ريخ"و ءءاملا نم لاح وأ
 زييمت "ارجأ"و "اريخ" ىلع فطع "مظعأو" :هلوقو ."اودحت"ل لوألا لوعفملل ديكأت وهو «"اودحت" يلوعفم يناث
 .ربخلاو ءادتبالا ىلع عفرلاب ءارحأ مظعأو ريح وه :لامسلا وبأ أرقو :"ريبكلا" يفو 0 حوز)
 نيب الإ عقي ال لصفلا ريمض نأ :هلصاح لاؤسل ةراشإ "خلإ هدعب امو" :هلوقو ءلصف ريمضلا يأ :خلإ وهو

 "فيرعتلا نم هعانتمال" :هلوقو ,"اههبشي وهف" :هلوقب هنع باحأ دقو «ةركنو ةفرعم نيب عقو دق انههو «نيتفرعم
 «ليضفت مسا هنأ امب فيرعتلا نم هعانتما هجوو .فيرعتلا ةادأب فيرعتلا نم هعانتمال :هريغ ةرابعو ."لأ"ب يأ

 امم" :حراشلا لاق امك ةردقم "نم" انهو ءاريدقت وأ اظفل "نم" هعم ناك اذإ هيلع "لأ" لوحد زوجي ال وهو

 (لمجلا ةيشاح) . متفلح



 رثدملا ةروس ه5 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 هبايثب ففلتملا يأ «لادلا يف ءاتلا تمغدأ رثدتملا هلصأو كلك يبلا 2 ُمْيَدُمْلآ اًجْأعي

 َكَبَرَو .اونمؤي مل نإ رانلا ةكم لهأ فّوح () رذنُأَق رمق .هيلع يحولا لوزن دنع

 ءاهرصق وأ ةساجنلا نع ؛) َرْهَطَف َكَباَيْبَو .نيكرشملا كارشإ نع مظع جو َرْيكَ

 05 يبلا هرسف َرَجَّآَو .ةساحم اهتباصأ امبرف .ءاليخ مهبايث برعلا رج فالح

 ا ا ا ا ا ا (2 ٌرِجَهأَف ناثوألاب

 ريسفت) .دسجلا يلي يذلا راعشلا قوف سبلي ام وهو ءراثدلا سبال وهو :رثدتملا هلصأ ءنيديدشتب :رثدملا اهيأ اي

 ام لوأو «نينس ثلث ىلإ يحولا رتف مث "أرقا" تلزن ام لوأ نأ روهمجلا :خلإ دنع هبايثب ففلتملا (دوعسلا يبأ
 يشمأ انأ انيبف" :لاق ءيحولا ةرتف نع ثدحي هلو هنأ :نيحيحصلا ٍفو «"رثدملا اهيأ اي" يحولا ةرتف دعب تلزن

 هنم تفخف «ضرألاو ءامسلا نيب يسرك ىلع دعاق ءارحب نءاج يذلا كلملا اذإف ءءامسلا نم اتوص تعمس

 يحولا يمح مث ."رجهاف" :هلوق ىلإ "رذنأف مق رثدملا اهيأ اي" هللا لزنأف «يولمز ينولمز :تلقف «يلهأ تئجف

 ؟لحرلا اذه يف لوقت ام :لاق اولكأ املف ءاماعط شيرقل عنص ةريغملا نب ديلولا نأ يناربطلا هاور ام امأو «"عباتتو

 ,رثدتو هسأر عنقو نزحف ٌدُي يبلا كلذ غلبف ءرعاش :مهضعب لاقو ؛نهاك مهضعب لاقو ءرحاس :مهضعب لاقف

 (نيلامكلا ريسفت) .فيعض وهف "ربصاف كبرلو" :هلوق ىلإ "رثدملا اهيأ اي" لزنف
 ام الإ اريشبت حلصي دحأ نكي ملد تقولا كلذ يف هل اضيأ ريشبتلاب اثوعبم ناكو راذنإلا ىلع رصتقا امنإ :رذنأف مق

 (يواصلا ةيشاح) ."اريذنو ارشبمو ادهاش كانلسرأ انإ" هيلع لزن مالسإلا عستا املف ءادح لق

 ءافلا نإ :يلصوملا حتفلا وبأ لاق :اهدحأ ءاهوجو هيف اوركذ "ربكف" :هلوق يف ءافلا :"ريبكلا" يف :ربكف كبرو

 اذه ىلع هدعب ام كلذكو «كبر ربكف مق :نيعملاو «ةيئازحلا نيعم ةدافإل ءافلا تلحد :جاحزلا لاق :اهيناثو «ةدئاز

 .هريبكت عدت الف ناك ءيش يأو :ريدقتلاو ءطرشلا نعم ةدافإل ءافلا :فاشكلا بحاص لاق :اهنلاثو «ليوأتلا

 نع هيودرم نبا جرخأ نكلو ؛:ةضورفم ةالصلا نكي مل هنأ هيفو «حاتتفالل ؛ةالصلا ةريبكت ىلع لمحي دقو :خلإ نع مظع
 حتفن نأ كك يبلا انرمأف "ربكف كبرو" هللا لزنأف ؟ةالصلا يف انلخد اذإ لوقن فيك هللا لوسر اي :انلق ةريره يبأ

 (نيلامكلا ريسفت) .كبر ربكف ءيش نم نكي امو :لاق هنأك «طرشلا نيعمج. هدعب اميفو هيف ءافلا :اولاق .ريبكتلاب ةالصلا

 :يرهزلا نع رذنملا نبا ىور ءاهرحت ةساحن مهتباصأ امبرف ربكتلل يأ ةيتحتلا حتفو ةمجعملا ءاخلا مضب :ءاليخ

 لاقو ءروصنم نب ديعس هاور ءكلمع حلصأ :دهاحب نعو ءرصقو رمش :سؤاطو سابع نبا نعو ء«ءاملاب اهلسغاو

 ظ (نيلامكلا ريسفت) .هبشأ لوألاو «كلذ ريغ ليقو «ةرهاط كبايثف لص :هيف ليق :يعفاشلا



 رثدملا ةروس 21 نورشعلاو عساتلا ءزجلا 03

 بلطتل ائيش طعت ال يأ ءلاح عفرلاب () ٌرْيكَتَست نْئمَت اَلَو .هرجه ىلع مد يأ

 َْفُلَبرلَو .باداآلا فرشأو قالحألا لمجأب رومأم هنآ م هب صاخ اذهو ءرثكأ هنم
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 وهو روصلا يف خفن روقانلا ىف َرَقُت اَذِإف .يهاونلاو رماوألا ىلع و ٌربّصآَف

 ؛ئبو «أدتبملا هلبق امم لدب ٍذِيَمَوَي رقنلا تقو يأ َكِلاَذَف .ةيناثلا ةخفنلا نرقلا

 تلد ام "اذإ" يف لماعلاو 29 ٌريِسَع ُمَوَي أدتبملا ربخو .نكمتم ريغ ىلإ هتفاضإل

 ريسي هنأ ىلع ةلالد هيف 2 يسم ريغ َنيرفكلا ىلع .رمألا دتشا يأ ةلمجلا هيلع

 ا ااا ا ا ااا نينمؤملا ىلع

 ريسفت) .طق انثو يبن دبعي مل هنإف ءهرهاظ ميقتسي ال هنأل ؛هيلع ماودلاب رجهلا لوأ] :هرجه ىلع مد يأ

 ةيشاح) .كلذك سيلو نائوألا ةدابعب اسبلتم ناك هنأ يضتقي ةيآلا رهاظ :لاقي ام كلذب عفد [(نيلامكلا

 عمطي وهو ائيش بهي نأ يأ :صاخ اذهو .فيفختلاو فقولل :نوكسلاب أرقو «لحنا بوصنم :عفرلاب (يواصلا
 يف هبصنم ولعل ؛ةصاخ ٌدُلك هللا لوسر هنع ىمت هنكل زئاج وه ءهاطعأ امه رثكأ هل بوهوملا نم ضروعتي نأ

 كتوبنب ننمت ال ىيعملا :ليقو «يهيزنت يهنلاو ماع :ليقو :صاخ اذهو (اصخلم نايبلا حور) .ةنسحلا قالخألا

 (نيلامكلا ريسفت) .اريثك هيطعي امل ايئار ارثكتسم طعت ال :ليقو ءمهنم رحألا ةرثكل ابلاط سانلا ىلع

 :ئععملاو ءتيوصتلا وهو ببسملا ديرأو ببسلا قلطأف ءتوصلا ببس وه يذلا عرقلا وهو رقنلا نم :روقانلا يف
 هلصأو «تيوصتلا نعم رقنلا نم لوعاف :روقانلا :روقانلا يف (يواصلا ةيشاح) .روصلا يف ليفارسإ توص اذإ

 ليطتسم وهو يأ :نرقلا وهو (نيلامكلا ريسفت) .هب عرقي هنأل ؛راقنملا هنمو ءتوصلا ببس وه يذلا عرقلا
 ةيناثلا ةخفنلاب جرخيف «ةبقثلا كلت يف عمجتو ءاهلك حاورألا ددعب بقث هيفو ءضرألاو ءامسلا نيب امك همف ةعس

 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا نذإب ايح دسجلا دوعيف ؛هنم تعزن يذلا دسجلا ىلإ حور بقث لك نم

 "موي" يأ "ىنبو" :هلوقو «ةراشإلا مسا وهو "هلبق ام لدب" :هلوقو «"اذإ" ئعم وه "يذلا" يأ :رقنلا تقو يأ
 نم) .روصلا يف رقن اذإ موي يأ «ةلمحجلا نع ضوع اهنيونتو "ذإ" وهو "نكمتم ريغ ىلإ" :هلوقو ؛حتفلا ىلع
 ارقتسم افرظ "ذئموي" لعجي دقو «هيف بارعإلا رثأ رهظي مل اذلف :نكمتم ريغ ىلإ هتفاضإل (نايبلا حورو لمجلا

 اذإ يأ :يف لماعلاو (نيلامكلا ريسفت) .ةمايقلا موي يف تقولا كلذ نوك لاح ريسع تقو رقنلا تقو يأ ؛هربخل
 (نيلامكلا ريسفت) .مهيلع رمألا رسع روصلا يف خفن
 (كرادملا ريسفت) .نيرفاكلا ىلع رمألا رسع روقانلا يف رقن ذإف :يهو «ءازجلا ةلمج يأ :ةلمجلا هيلع تلد ام



 رثدملا ةروس 0 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 هنو لرعتم رز :لرعبللا قلع تاطقا ىقلك حو وك تا: زد «هوسقب لقا
 لهأ الب ًادرفنم يأ "تقلح نم" فوذحملا ريمض نم وأ ؛"نَم" نم لاح /) اًديِحَو

 نم اليم اناوب متو كوكا واج رثقل كلف .:ةوفلل ني :هيلولا نه كام الو
 لفاحما نودهشي 2: اًدوبُسش رثكأ وأ ةرشع َنيِيَبَو .ةراجتلاو عورضلاو عورزلا

 مث 7 اًديِهَمَت دلولاو رمعلاو شيعلا يف هَل تطسب َتدَهَمَو .مقاداهش عمستو
 :نرإ اديبَع نآرقلا يأ انَتَيََل نك 7 كلذ ىلع هديزأ ال هّلَك 2 هيلا ذأ
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 دعصي ران نم البح وأ باذعلا نم ةقشم +2: اًدوُعَص هفلكأ ديو 0 اس  اذتاعن

 (لمجلا ةيشاح) .نيرفاكلا ىلع هرسع تقو يف نينمؤملا ىلع ريسي يأ ؛هرسع لاح يف يأ 0
 ةماقتسا مدع عم فوطعملا نم لاحلا نوك زوجيو ءاديحو هنوك لاح اذك وه يذلاو قدي 4" نم" نم لاح

 يأ "تقلح" نم فوذحملا هدئاع يأ :فوذحملا ريمض نم وأ (نيلامكلا ريسفت) .هيلع 0 هنوك

 هقلخ يف ئكرشي مل يدحو هتقلخ يأ "تقلخ" يف ءاتلا نم وأ "فرذ" يف بصنلا ريمض نم لاح وأ «هتقلح

 (لمجلا ةيشاح) .ريصن ىلإ جاتحأ الو هكلهأ انأف ءدحأ

 ناكو «هيف تلزن ةيآلا يأ [(نيلامكلا ريسفت) .دهاجمو ةداتقو م5 سابع نبا نع يور اذك | :ةريغملا نب ديلولا وهو

 نوم قنا هذي لإ حالم عرفا هومز يقلل نشرقلا نك هلا لق يصر هيفا و هب مك روق ايسر لا هزت قيل
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةرارشلا يف اديحو وأ ءرم امك امينز ناك هنأل ؛هيبأ نم ديحو وأ «دلولاو لاملا نم اديحو

 يأ عورضلا تاوذ انهه «دارملاو يدئلا :عرضلا [.يشاوملا نع ةيانك وهو ؛ءعرض عمج عورض] :عورضلاو
 ديعس نعو «ةرشع اوناك مهنأ :دهاجم نع متاح يبأ نباو رذنملا نبا ىور :خلإ ةرشع (نيلامكلا ريسفت) .يشاوملا

 .هلئاق نم طلغ مهنم ةرامع دعو «ديلولا نب ديلولاو ماشهو دلاخ :ةثالث مهنم ملسأو ءرشع ةئالث :ريبح نب

 (نيلامكلا ريسفت) .مهانغل ؛نورفاسي ال نيميقم ةكمبي اروضحو يأ :ادوهش (نيلامكلا ريسفت)

 ءرفسلل مهجايتحا مدعل ؛مهيبأ عم روضحلا دارملا وأ ,سانلا نيب مهتهاجول ؛سانلا عماجم يأ :لفاحملا نودهشي

 ف لازام ةيآلا هذه لوزن دعب هنأ درو دقف ءهصقنأ لب يأ :خلإ هديزأ ال .مدخلاو معنلا ةرثك نع ةيانك وهف

 (حارصلا) .قيطي ال ام ىلع فيلكتلا :هقهرأس .اريقف كله ىح هدلوو هلام ناصقن



 رثدملا ةروس 5.5 كانا تس

 2و َرّدَقَو دك يبلا نم هعمس يذلا نآرقلا يف لوقي اميف َرَكَف 78 .ادبأ يوهي مث هيف
 1 لزيو طقسي

 - .هريدقت ناك لاح يأ ىلع 29 َرَّدق فيك بذعو نعل َلِيِقَف .كلذ هسفن يف

 حملا

 0 .هيف هب حدقي اميف وأ هموق هوحو يف 22) َرظت مث 2 َرَّدَق فيك َلِتَق

 0 .حولكلاو ضبقلا ف داز جرا رو لوفر امي انيق ةةسلكو ههجو ضبق

 اذنه اه 1 اع ايلول و يبلا عابتا نع ربكت 2و َربكَتَسآَو نامبإلا نع

 5 اك كرد آَمَو .منهج 9 َرقَس هلخدأ ِهيِلَضْأَس .رشب هملعي امعإ

 امك دوعي مث ؛ هتكلهأ الإ بصع الو محل نم ًايش نيرا ردت لَو نقدي: ل .:انفاشل

 ا ااا ا .دلجلا رهاظل ةقرحم مه ٍرَكَبلِل ةَحاّول ناك

 (نيلامكلا ريسفت) .اعوفرم ديعس يبأ نع هريغو دمحأ كلذ ىورو ءامهيلك لوزنلاو دوعصلل ديق :خلإ ادبأ

 .بسنلا يف نعطلا :حدقلا :هب حدقي اميف (نيلامكلا ريسفت) .بيذعتلاو نعللاب هيلع اعد يأ :بذعو نعل
 :حولكلاو ءهسبع :هحلكو (نيلامكلا ريسفت) .قازرلا دبع هاور امك «ةداتق هرسف اذك :ههجو ضبق (حارصلا)

 يف هنانسأ نع تدبأ نإف «هينيع نيب ام بطق اذإ اسوبع سبع :ثيللا لاق :ضبقلا يف داز (حارصلا) .سبعلا

 (نيلامكلا ريسفت) .يروباشينلا هركذ ءرسب :ليق «هيف كفو كلذل متها نإف حلك :ليق هسوبع

 " "رقس ام" :هلوقو ؟كملعأ ءيش يأ يأ «هربخ "كاردأ"و (ًادتبم "ام" :رقس ام كاردأ امو

 (لمجلا ةيشاح) ."يردأ"ل ىناثلا لوعفملا دسم ةداس ةلمجلاو ءسكعلاب وأ «هربخ

 وبأ هلاق ءميظعتلا نيعم اهيف لماعلاو «لاحلا ىلع بصن لحم يف امنأ :امهدحأ ؛ناهجو اهيف :رذت الو يقبت ال

 "يقبت" لوعفمو «لاحلا هذه يف رقس اومظعتسا :نعملاف ؛ميظعتلل "رقس ام" :هلوق يف ماهفتسالا نأ يعي «ءاقبلا

 لا بلا :ليقو «هكلت لب «هرذت الو اهيف يقلأ ام يقبت ال يأ فوذحم "رذت"و

 ش (لمجلا ةيشاح) .ةفن اتسم اأ :يناثلاو «هيلإ هتلصو الإ باذعلا ةياغ رذت

 ًأدتبم ربخ عفرلاب ةماعلا أرق :إ رشبلل ةحاول .ةيآلا تحضن املك :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك :خلا دوعي مث

 يلع نب ديزو ةلبع يبأ نباو نسحلا أرقو 2"يقبت ال" يف فانئتسالل ةيوقم ةءارقلا هذهو «ةحاول يه يأ ءرمضم
 - ؛ميظعتلا نعم اهيف لماعلاو ,"رقس" نم لاح اهأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث اهيفو «لاحلا ىلع اهبصنب يفوعلا ةيطعو

 !م صا )ا
 رقس و أدتبم "ام



 رثدملا ةروس ع1 نورشعلاو عساتلا ءزجلا
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 1 واع ف وجا اوما َنقيَتَسَيِل ؟رشع ةعست اوناك مل :اولوقي نأب أوُرْفك نيل

 ؛صاصتخالا ىلع اهبصن يرشخمزلا لعجو ؛"رذت ال" نم :ثلاثلاو ."يقبت ال" نم لاح امنأ :يناثلاو ,مدقت امك-

 "ةحاول"و .راشبألا ةريغم الإ نوكت ال رذت الو يقبت ال يلا رانلا نأل :لاق ,ةدكؤم الاح خيشلا اهلعجو «ليوهتلل

 نسحلا بهذ هيلإو «سانلا مهو رشبلل رهظت اهأ يأ رهظ يأ حولي حال نم :امهدحأ «ناينعم اهيفو «ةغلابم ءانب
 .هدوسو هريغ يأ هحول نم اهنأ :سانلا روهمج بهذ هيلإو :يناثلاو ءناسيك نباو

 ؛ضرألاو ءامسلا نيب ءاوحلا :مضلاب حوللاو «هريغ يأ هحولو شطعلا هحال :لاقي ءشطعلا ةدش حوللا :ليقو

 نإ" يف يهك ةيوقم "رشبلل" يف 0 سنإلا هب دارملا نوكي نأ امإو ءدولجلل ةريغم يأ ةرشب عمج امإ رشبلاو

 ةعست اهيلع" :هلوقو «لاحلا لحم يف "يقبت ال" نوكل ؛ةيوقم "ةحاول" ف بصنلا ةءارقو ؛"نوربعت ايؤرلل متنك
 (لمجلا 0 .فانئتسالاو ةيلاحلا نيعأ «نامدقتملا ناهجولا اهيف ةلمحلا هذه "رشع

 ,كلم فلأ رشع ةعست :ليقو ءابيقن رشع ةعست :ليقو ءرشع ةينامث هعمو ءكلام مهو يأ :خلإ رشع ةعست اهيلع
 نأ هللا ءاش نإ حيحصلاو :تلق :"يبطرقلا" فو ."”وه الإ كبر دونح ملعي امو" :ىلاعت هلوقل قفاوم يناثلا لوقلاو

 (ارصتخم يواص) .اهنع زجعت ةرابعلاف مهتلمج امأو «ءابقنلاو ا ءالؤه
 :ةيآلا هذه لوزن تقو لهج وبأ لاق امل لوقلا اذه لاقو «شطبلا ديدش ناكو دشألا وبأ وهو :رافكلا ضعب لاق

 ."كرادملا" يف امك ؛مهدلا تنأو مهنم ادحاو اوذحأي نأ مكنم ةرشع لك عيطتسي امأ

 امنإو ."ةنتف"ل ةفص "نيذلل" :هلوقو «ةنتف ببس الإ يأ ءفاضم فذح ىلع "لعج"_ل ناث لوعفم :خل! ةنتف الإ

 «كلذ نم ديزأ نونوكي ال مل :نولوقيو نوؤزهتسي رفاكلا نأ :لوألا :نيهجو نم مهل ةنتف ددعلا اذه راص

 مايق ىلإ هللا قلخ ام لوأ نم سنإلاو نجلا نم ملاعلا رثكأ بيذعت ىلوتي فيك ليلقلا ددعلا اذه نأ :ينائلاو

 (يواصلا ةيشاح) .ةعاسلا

 ؛هيلع صوصخملا ددعلا اذه ىلع مهكأب هللا رابخإف «لوقلاب لعجلا دارملاو ."اهلعج"ب قلعتم :نقيتسيل

 ءرشع ةعست الإ مدع انلعح امو :لاق هنأك هل لحدم ال ددعلا اذهبي رافكلا ناتتفا نيعأ فصولاو مهئاقيتسال

 دقلو :ليق هنأك ءرفاكلا اهب نعتفي نأ ةليلقلا ةدعلا هذه لاح نأل ؛رشع ةعست عضوم "اورفك نيذلل ةنتف" عضوف

 (نيلامكلا ريسفت) .نيرفاكلا ةريحو نمؤملا قاثيتسا لجأل ؛امب نتتفي نأ افأش نم ةدع مدع انلعج



 رثدملا ةروس لفن نورشعلاو عساتلا ءرجا

 رشع ةعست امكنأ مهوك ف 2 يبنلا قدص دوهيلا يأ َبتكلا أوُثوُأ نيد نيبتسيل

 ىتأ ام ةقفاومل ا اًمَميِإ باتكلا لهأ نم ْاَوَُماَد َنيِّلأ َداَدَرَيَو مهباتك يف امل قفاوملا

 يف مهريغ نه َنوُئِيؤُمْلاَو بكل اوُتوُأ َنيِذَلا باَترَي الو مهاتك يف ام يي يببلا هب

 َداَرَأ آَذاَم ةكم َنوُرِفَكْلاَو ةنيدملاب كش ُحْصَرَع مهوُلُف ىف َنيِذَلأ َلوُقَيِلَو ةكئالملا ددع

 ركنم لالضإ لثم يأ َكِلَذَك لاح برعأو «كلذب هتبارغل هومس ٌدَتَم ددعلا اذني ُهّللأ
 راكي -

 ٌكْيَر ةويجل لحي امو 00100 ىِدَبَو ل هللا ٌلِْضْي هقلصم يدهو ددعلا اذه

 () ِرَمَبلِل ىَركِذ اّلِإ رقس يأ ئه اَمَو وه اَلِإ مفاوعأو موق يف ةكئالملا يأ
 ءرشع ةعست هنأ هيف بوتكم هنأل ؛مهياتك يف امل قفاوملا رشع ةعست مهفوك يف دلي هقدص اونقيتسيل يأ :يبنلا قدص
 جرخأو «مهياتك يف ام رانلا ةنزخ ددع قفاو نيح باتكلا لهأ نقيتسيل :لاق هنأ ةداتق نع قازرلا دبع جرخأ اذك

 :اولاق ؟منهج ةنزخ ددع مكيبن ملعي له :د5 ينلا باحصأ نم سانأل دوهيلا نم سان لاق لاق رباج نع يذمرتلا
 (نيلامكلا ريسفت) .رشع ةعست :لاق ؟منهج ةنزحخ ددع مك :اولاقف دي يبلا ىلإ اوؤاحف «هلأسن يح يردن ال
 نيذلاب دارملاو ءدوهيلا دالوأ نينمؤملاو باتكلا اوتوأ نيذلاب دارملاف «رياغتلا لصحف دوهيلا ريغ يأ :مهريغ نم

 :لاقي ام عفدناف «ةمألا هذه نم لب «دوهيلا ريغ نم مهدعب نوروكذملا نونمؤملاو ىراصنلا مه ايناث باتكلا اوتوأ

 دعب ةنيدملا يف نوكيس امع رابخإ كلذو «"لوقي"ب قلعتم :ةنيدملاب (يواصلا ةيشاحإ .اراركت ةيآلا يف نإ

 .بيرغلا رمألا يف لمعتسي لثملا نإف :هتبارغل (نيلامكلا ريسفت) .ةنيدملاب ثدح امنإ قافنلا نأل ؛ةرجحلا

 هجو نيبو «لثملل امباشم هنوك لاح اذه يأ ةمياشملا ىلع ئعملاو ءاذه نم يأ الاح الثم يأ :الاح برعأو

 ةيشاح) .لوصوملا ةلص "هللا دارأ"و «هربخ لوصوم "اذ"و أدتبم "ام" نوكت نأ حصيو "خلإ هتبارغل" :هلوقب هبشلا

 اذه ركذ ناك املو ؛"ةيآ مكل هللا ةقان هذه" :هلوقك هنم زييمت وأ "الثم" :ىلاعت هلوق يأ :الاح برعأو (لمجلا

 هلل دارأ ءيش يأ :يعملاو ءالثم يمس لاثمألاب اهريس نابكرلا هب ريست نأب قيقح هلثم نأو «ةبارغلا ةياغ يف ددعلا

 (كرادملا ريسفت) .بيجعلا ددعلا اذه

 رشع انثا :ىلاعت لاقف ءءامسلا لهأ ددع نع هبر لأس هنأ اكتلع ىسوم ثيدح يفو ءاقرثك طرفل :خلإ ملعي امو

 رومعم وه الإ ةيواز الو تيب عضوم ملاعلا يف سيل :"ةيدمحملا رارسألا" يفو «بارتلا ددع طبس لك ددع ءاطبس

 .ىلاعت هللا الإ هملعي ال امم



 رثدملا ةروس 684 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 يأ 2 َرْبَدَأ ةزمه اهدعب لاذلا حتفب ْذِإ ِلّيَلآَو 2: رَبَقْلاَو "الأ" ىنعمب حاتفتسا الك

 53 " يدأ ذإ" 39 يفو .راهنلا دعب ءاج لاذلا حتفب "ربد اذإ" ةءارق يفو ءىضم

 ع

 ىَدَحِإل رقس يأ اهنإ .رهظ 2 ا اذإ حبصلاَو .ىضم يأ «ةزمه اهدعب لاذلا

 باذعلا ىعمب انأل ؛ركذو "ىدحإ" نم لاح اريِذت .ماظعلا ايالبلا وا

 هدا ىلإ وأ ريلتأ لإ ءذتيا نأ ٠ "رشبلا" قف لدي تكس ل دل نك شمل

 :3) ٌةَنيِحَر َتَبَسَك اَمي 0 ُك 0 رانلا وأ رشلا ىلإ 0 َرَّخَأَتَي و
 ققحت ىلع هيبنتلل ةديفملا ماللا فيفختو ةزمهلا حتفب :"الأ" ىنعمب .نيرسفملا رثكأ هيلإ بهذو اهركنأ نمل عدر :الك

 ؛ىركذ مهل نوكي نأل ؛راكنإ وأ اهركنأ نمل عدر هنأ :يواضيبلا ركذو :خلإ الأ ىنعمب (لمجلا ةيشاح) .اهدعب ام
 نباو ورمع يبأ ةءارق وه امك اهلبق ةزمه الب ربد نم :خلإ ربدأ (نيلامكلا ريسفت) .اقح ئيعم. اهإ :يضرلا لاقو
 ىعملا نوكيف ءراهنلا فلخ يأي ليللاف ءيفلخ ءاح يأ نالف ينربد :لاقي ءركب يبأو يئاسكلاو رماع نباو ريثك

 (نيلامكلا ريسفت) .برطقلا نع لقن اذك «لبقأ اذإ ليللاو

 "ربدأ"و «فلأ الب "ذإ" نوكيف «ةزمه اهدعب "ذإ" نم لاذلا نوكسب ربدأ ذإ صفحو ةزمحو عفانل يأ :ةءارق يفو

 (نيلامكلا ريسفت) .بهذو ىضم يأ رابدإلا نم
 اهنأل ؛عبسلا ربكلا تاكرد ىدحإ اهنإ :ليقو ءاهنم ةدحاو رقسو «ةريثك ربكلا ايالبلا يأ :لإ ربكلا ىدحإل اهنإ

 فلألا تلزنف «ةلعفو لعف ىلع هعمج درطملاو ءىربك عمج ربكلا «ةيواهلاو ريعسلاو رقسو ةمكحلاو ىظلو منهج
 (نيلامكلا ريسفت) .ءاتلا ةلزنم

 «راذنإ ربكلا مظعأ :ليق هنأك ميظعتلا نيعم نم هنمضت امل "ىدحإ" نع زييمت هنأ :اهدحأ ءهجوأ هيف :خإ اريذن

 هلاق ءردقم لعفب بصن هنكلو ءاضيأ راذنإلا يعم. ردصم هنأ :يناثلاو «راكنإلا نيعم. ريكنك 00 قع. ريذنف

 يف ريمضلا نم لاح هنأ :عبارلا ءجاحزلا هلاق "افإ" ف ريمضلا نم لاح وهو «لعفم نعم. ليعف هنأ :ثلاثلا ؛ءارفلا

 لوأ "رذنأف مق" ل :سماخلا «ةرذنم ربكلا مظعأ :ليق ة هنأك ميظعتلا نعم نم تنمضت امل' 'ىدحإ"

 نم لاح هنأ :نماثلا «ربكلا نم لاح هنأ :عباسلا .ةروسلا لوأ "ب بوصنم ردصم هنأ :سداسلا «ةروسلا

 ريغ :ليقو "نيعأ" رامضإب بوصنم هنأ :رشاعلا «ةيطع نبا هلاق "ربكلا ىدحإ" نم لاح هنأ :عساتلا ءربكلا ريمض

 (نيلامكلا ريسفت) .لاحلا يذ ثينأت عم اركذم لعج يأ :خإ ركذو (لمجلا ةيشاح) .كلذ

 (نيلامكلا ريسفت) .رورجملاو راحلا نم لدب رورجماو راجلاف يأ :"رشبلا" نم لدب



 رثدملا ةروس 6 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 نوجانف نونمؤملا مهو 2: ) ِنيِمَيْل ّبَيحصأ لإ .رانلا يف اهلمعب ةذوحأم ةنوهرم
 ع
2 

 .مهاحو 22 َنيِمِرَجُمْلا نع .مهنيب كر َنوُلَءاَسَتَي ٍوَسْنَج ىف نونئاك اهنم

 هو َرَكَّس ف مكلخدأ ْرْكَكَلَس ام رانلا نم نيدحوملا ج جارخإ دعب مهل نولوقيو

 ضو اًنُكَو © َنيكْسِمْلا ْمِعَظُن كن ْمَلَو © َنيَلَصُمْلا م كت َمَل أولاق

 َْمَح .ءازجلاو ثعبلا 2 ِنيِِدلآ ِموَيِب ُبَذَكُن اَنُكَو 2) َنيِضياَا ْعَم لطابلا يف
 1 يخل عاما 2: نيعفصشل ةعبفش ٌمهعفنت اَمف .توملا ُنيِقّيَلا انتَ

 ريسفت) .ثنؤت ال اهفإف ؛لوعفم نعم .اليعف سيلو ؛متشلا نع. ةميتشلاك :يضاقلا لاق هرانلا يف اهلمعب ةذوحأم :ةنوهرم
 .امب نونهري مهل لامعأ ال مهنأل ؛نينمؤملا لافطأ مهنأ هذ يلع نع هححصو مكاحلا ىور :نونمؤملا مهو (نيلامكلا
 يأ ردقم أدتبم نع ربخ «فوذحم قلعتم "تانج يف" :هلوق نأ ىلإ كلذب راشأ :تانج يف نونئاك (نيلامكلا ريسفت)
 (يواصلا ةيشاح) ؟مهلاحو مهفأش ام :ريدقتلاو ءردقم لاؤس باوج يف ةعقاو ةفنأتسم ةلمحلا هذهو ءمه

 ("نيميلا باحصأ" نم الاح نوكي نأو «تانج يف مه يأ رمضم أدتبم ربخ نوكي نأ زوجي :خلاإ تانج يف
 رهظأ وهو "نولءاستي"ل افرظ نوكي نأ زوجيو «ءاقبلا وبأ امهركذ "نولءاستي" لعاف نم الاح نوكي نأو

 ىعمب نوكي نأو ءاضعب مهضعب لأسي يأ هباب ىلع نوكي نأ زوجي "نولءاستي"و «هلعاف نم ةيلاحلا نم

 (لمجلا ةيشاح) .مهريغ نولأسي يأ نولأسي
 مهنيب اميف مدقتملا لاؤسلا ريغ وهو ءرانلا لهأل ةنجلا لهأ باطح لوقلا اذهو ؛نيمرجملل يأ :مه نولوقيو
 الب دولخ رانلا لهأ ايو ءتوم الب دولح ةنجلا لهأ اي يدانملا يدانيو اهيف نورقتسي نيح ةنحلا لهأ نأ لصاحلاو

 مهفوبطاخيف ءمهنع مل فشكي مث هرانلا يف اودلخ نيذلا نيمرجملا مهفراعم نع اضعب مهضعب لأسي ءتوم

 (نيلامكلا ريسفت) ؟رقس يف مككلس ام :مهلوقب
 نإف "رقس ف مككلس ام" :هلوق نيبو "نيمرحملا نع نولءاستي" :هلوق نيب عمجلا لكشتسا امل :رقس يف مككلس ام

 مث ؛مهنيب اميف ةرم لاؤسلا نأب هعفد ىلإ راشأ ؛مهاح نع مهلوس يناثلاو ؛مهاح نع مهريغ لاؤس يضتقي ىلوألا
 يأ «لطابلا يف عورش :ضونخلا :ضوخغ انكو (نيلامكلا ريسفت) .رانلا نع نيدحوملا جارحإ دعب نيمرحبا نولءاستي
 .رمألا يف سبللاو «مالكلا يف ضراعتلا :ضونلا :"حارصلا" فو (كرادملا ريسفت) .هللا تايآ يف روزلاو لطابلا لوقن

 (يواصلا ةيشاح) .هريغو نيدلا موي بيذكتل لماش ماع ليطابألا يف ضوخلا نأل ؛ميمعت دعب صيصخت :نيدلا مويب
 ةعافشلا توبث ليلد هيفو .نيرفاكلا نود نينمؤملل اهأل ؛نيحلاصلاو نييبنلاو ةكئالملا نم يأ :نيعفاشلا ةعافش

 (كرادملا ريسفت) ."رضمو ةعيبر نم رثكأ هتعافشب ةنحلا لحخدي نم يمأ نم نإ" :ثيدحلا ف امك «نينمؤملل



 رثدملا ةروس 605 تا معلا عي ءرزجلا

 يي أ ع

 :ئيعملاو 53 نم 0 2 َنيِضرْعم ةَركذَلَأ نع هيلإ ةريمض كلا فوذحمب

 فرظلا يف نئاكلا 2

 .ةيشحو (ج) ٌةَرِقَتْسُم ٌرَمُح َحهنأاك ؟ظاعتالا نع مهضارعإ يف مل لصح ءيش يأ
 نيضرعم' يف ريمضلا نم لاح

 مكدم ٍيرمآ ص ديري َلَب .برهلا ّدشأ هنم تبره يأ ءدسأ , 0 ةَرَوَسق نِم ترف
 لزنت ىتح :اولاق امك ,يبنلا عابتاب ىلاعت هللا نم يأ ع 2 رد اف

 5-1 "يني" ب يقلعتم ءابلإ 0

 .اباذع يأ , 5 ةرخآلا تروفاخ ال لب هودارأ امع عدر الك رع اباتك انيلع
 اق _ مهيلإ ةفيحصلا لوزن نم 8 0

 عر ءةركذ اج نمف .ةظع | م ةّركذت نآرقلا يأ 1 حاتفتسا 000 6
 ال

 ىعتي نأب ئّوقكلا لَه 1 ا َءاَشَم 5 هَل ءاتلاو ءايلاب 0 امو .هب ظعتاف
 مهتئيشم وأ مهركذ تافتلالا ىلع عفانلا رثكذال 0

 ل ا ا ل لا ا يو .ةامتا 0 رفغي نأب ع 2 ةرفغم ا لهاَو

 ىلع لحد اذإ يفنلا نأ نم ةدعاقلا فالح اذهو ءاعم ديقملاو ديقلا ىلع طلسم يفنلاف يأ :مهل ةعافش ال ىنعملاو

 .الصأ ةعافش دجوت ال دارملا لب «ةعفان ريغ اهنكل ةعافش دحوت هنأ دارملا سيل انهف ءطقف ديقلا ىلع طلست ديقم

 ريمضلا يأ فوذحملا اذه ريمض يأ "هريمض لقتنا" :هلوقو ءمهل لصح يأ :فوذحمب قلعتم (يواصلا ةيشاح)
 (لمجلا ةيشاح) .رورحم او راحجلا وه يذلا ربخلا اذه ىلإ يأ "هيلإ" :هلوقو «هيف انكتسم ناك يذلا
 راجلا وه يذلا ربخلا اذه ىلإ يأ ""هيلإ" :هلوقو ءفوذحملا يف انكتسم ناك يذلا ريمض يأ :هريمض لقتنا

 ذئنيح يمسو «هيلإ هريمض لقتناو ءابوحو هقلعتم فذح اربح عقو اذإ رورجنلاو راحلا نأ ةدعاقلا نأل ؛رورحماو

 نم ةلوعف :يرشخمزلا لاق :دسأ ةروسق (يواصلا ةيشاح) .هيف ريمضلا رارقتسال ؛ارقتسم ارورحبو اراح وأ افرظ
 ىورو «ةامرلا مه :هد يرعشألا ىسوم يبأ نعو هذ ةريره يبأ نع روثأم دسألاب ريسفتلاو ءرهفلا وهو رسقلا
 ةغلب ملعأ ام :ان5# سابع نبا نع رذنملا نبا ىورو «ةامرلا مه :اضيأ ءاطعو ةداتقو دهاجم نعو ؛رذنملا نبا امهنع

 مهضارعإ يف اوهبش يأ :هنم تبره (نيلامكلا ريسفت) .لاحرلا ةبصع مه «دسألا ةروسقلا نأ برعلا نم دحأ

 .ةروشنم نيعع. ةرشنمو بتكلا فحصلا :ةرشنم افحص (نيلامكلا ريسفت) .اهرافن يف تدع رمحب نآرقلا نع
 لاق دق :لاق "ةرشنم افحص ىتؤي نأ مهنم ءرما لك ديري لب" :هلوق يف ةداتق نع رذنملا نبا ىور :خل! اولاق امك

 (نيلامكلا ريسفت) .كعابتاب انرمأي ةصاخ باتكب انتأف كعيابن نأ كرس نإ ع
 :ىلاعت هللا لوقي ةيآلا هذه يف" :لاق دلي هنأ" :ثيدحلا يف دروو ءهاقتا نمل رفغي نأب ريدج وه يأ :ةرفغملا لهأو
 (يواصلا ةيشاح) ."هل رفغأ نأ لهأ انأف يريغ يب كرشي نأ ىقتا نمف «ىقتا نأ لهأ انأ

. 4 0 
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 ةمايقلا ةروس 60ا/ نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ةيآ نوعبرأ ةيكم ةمايقلا ةروس

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 مولت يتلا © ِةَماّوَللا سْفَكلآب ُمِسْقَأ آلو ©) ِةَسّيِقْلا وَ ُمسيقَ نيعضوملا يف ةدئاز آل

 :هيلع لد «نئعبتل يأ ءفوذحم مسقلا باوجو وع يف تدهتجا نإو اهسفن

 اهعمجب ْىلَب ؟ءايحإلاو ثعبلل ) ُهَماَظِع 1 نْلأ 0 يأ نسال تدنعأ

 هنت اهيناطع ديف أ ,عباصألا وهو (2) ءُهَناَكَب وس نأ نع اهعمج عم َنيرِددَق

 (نيلامكلا ريسفت) .برعلا مالك يف عئاش ديكأتلل مسقلا ىلع ةيفانلا "ال" ةدايز :ةدئاز "ال"

 تناك نإف ءناسحإلا يف تدهتجا نإو اهسفن مولت نأب ةغلابملل هيف ديدشتلا نأ ىلإ ريشي :خإ اهسفن مولت يتلا
 :امهذ سابع نبا نع رذنملا نبا جرخأ «لعفأ مل نيتيل :لاق ارش تلمع نإو ؛تددزا اله :لاق اريخ تلمع

 نإ :لاق نسحلا نع ديمح نب دبع جرخأو ءاذكو اذك تلعف ول لوقي ءرشلاو ريخلا ىلع مولت ىلا يه :ةماوللا

 ءاهبتاعي الإ هارأ الو ,ءيسفن يثيدحب تدرأ ام ؛يلكأب تدرأ ام ءيملكب تدرأ ام .هسفن مولي الإ هارت ال نمؤملا

 (نيلامكلا ريسفت) .هسفن بتاعي ال امدق يضمي رحافلا نأو

 ىلع اهصرحل ؛تنسحأ نإو تاريخلا نع دعاقتلاو ريصقتلا يف ادبأ اهسفن مولت يأ :ناسحإلا يف تدهتجا نإو

 نيب سيلو ءانه ةلوصوم بتكت :خلإ هماظع عمجن نلأ (نايبلا حور) .ءازجلاب انقيت ءربلا لامعأو ريخلا يف ةدايزلا

 يف اهزيح يف امو "نل"و ءنأشلا ريمض اهمساو ةليقثلا نم ةففخم "نأ"و ءىرت امك مسرلا يف نون ماللاو ةزمهل
 هلوعفم وأ "بسح" يلوعفم دسم ةداس اهزيح يف امو ةففخملا "نأ"و «يفنلا فرح انه لصافلاو «ربخلا عضوم

 (لمجلا ةيشاح) .فالخلا ىلع

 هيلع بحسنملا يفنلا دعب امل باجي [(نيلامكلا ريسفت) .ردقملا "عمجن" لعاف نم لاح] :خلإ نيرداق ىلب

 ردقملا لعفلا لعاف نم لاحلا ىلع بوصنم هنأ :امهرهشأ «نالوق هيفو «"نيرداق" بصن ىلع ةماعلاو «ماهفتسالا

 انك ىلب يأ ؛ةرمضم "ناك" ربخ ىلع بوصنم هنأ :يناثلاو «نيرداق اهعمجن ىلب يأ «باوجلا فرحب هيلع لولدملا

 نحن ىلب يأ ءرمضم ءادتبا رب ىلع اعفر نورداق :ةلبع يبأ نبا أرقو ءحضاوب سيل اذهو «ءادتبالا يف نيرداق
 (لمجلا ةيشاح)إ .نورداق

 عم لب ءطقف اهعمج ىلع ةردقلا راصحنا سيل عي ؛هنانب يوسن نأ ىلع اهعمج عم نيرداق ىلب :نيعملاو :اهعمج عم

 .اهعمج ىلع نيرداق لب :هريغ غيصو «هنانب يوسن نأ ىلع ردقن اهعمج



 ةمايقلا ةروس ظ 54 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 هبصنو «ةدئاز ماللا ٌرجفَيِل ٌُيسسنإلآ 00 ؟ةريبكلاب فيكف اهرغص عم تناك
 نيم َناّيأ ُلَكَسي :هيلع لد «ةمايقلا موي يأ ا بذكي نأ يأ ةردقم "نأ"ب

 ءاهحتفو ءارلا رسكب :2 »ْرَصَمْلا قرب اذِإف 0 ءازهتسا لاوس 5
 رب <

 َعِيْحَو .هؤوض بهذو ملظأ /2:رَمَقلاَفَسَحَو .هب بذكي ناك ام ىأر امل ريحتو شهد

 لوقَي .ةمايقلا موي يف كلذو ءامهؤوض بهذ وأ برغملا نم اعلطف + ُرَمَهْلَآَو ُسْيْسلَ

 ًاجلم ال َرْرَو آل رارفلا بلط نع عدر الك ؟رارفلا :ج + ٌرفلأ نبأ ٍذِيَمَوَي نسْنِإلا

 .هب نصحتي

 هريغ هلاق امع ةينغ ةدئاز ماللا لعج يفو «همامأ رجفي نأ ناسنإلا ديري يأ «؛ةردقم "نأ"ب هبصنو :ةدئاز ماللا

 ىععم يف هلعج نمو مزاللا ةلزنم لعفلا لعج نمو «هيصاعمو هتاوهش ناسنإلا ديري يأ ءهل لوعفملا ريدقت نم
 روجفلا نأ ىلإ ريشي :همامأ بذكي نأ يأ (نيلامكلا ريسفت) .همامأ رجفيل ةنئاك ناسنإلا ةدارإ يأ أدتبم ردصملا

 رفاكلا وه :اميُذ سابع نبا نعو «ريرج نبا ىور اذك «ناسنإلل هيف ريمضلاو ,هلوعفم "همامأ"و «بيذكتلا ىعم
 (نيلامكلا ريسفت) .باسحلاو ثعبلاب بذكي
 :كيرحتلاب قرب :رصبلا قرب (نيلامكلا ريسفت) .الئاس ةمايقلا مويب بذكي يأ «ناسنإلا نم لاح :خلإ لأسي

 .اعزف ريحت :كيرحتلاب :شهد (حارصلا) .فرطي ملف ريحت يأ "رصبلا قرب اذإف" :ىلاعت هلوق هنمو ءاعزف ريحت
 هب بذكي ناك امم ىري ال فقوو صخش نعم. عفان ةءارق هذهو ءارلا حتفب قرب :"بيطنخلا" يفو (حارصلا)

 .ةشهدلاو ريحتلا يف نانتغل امه :ليقو «ىري امم شهدو ريحت :ىعملاف اهرسك ةءارق ىلع امأو
 عمم سيل هنإف ؛فوسنملا هيفاني الو «داتعم ريغ دحاو تمس نم اهعولط نعم. عمجلاف يأ :برغملا نم اعلطف

 يف فسنخلا نوكي نأ زوجي :اضيأ باجي دقو «قاحم راعتسم وه لب «ةلباقملا دنع لصحي يذلا ةئيهلا لهأ حلطصم

 عمجللاف يأ :امهءوض بهذ وأ (نيلامكلا ريسفت) .امهتقو داحتا ىلع ةلالد ال ذإ ؛هرخآ يف عمجلاو ءرهشلا طسو

 ناعمجي :راسي نب ءاطع لاقو «كلف يف دحاو لك نوكي الف امهنيب عمج :ليقو ءامهرون باهذ فصو يف امهنيب
 .ىربكلا هللا ران نانوكيف ءرحبلا يف نافذقي مث ةمايقلا موي

 ام لك :يرشخمزلا لاق :رزو ال (نيلامكلا ريسفت) .رسكلا هيف سايقلا نإف ؛ناكم مسا ال يميم ردصم وه :رفملا
 .فودذحم "ال" ربو :رزو ال .لقثلا وهو رزولا نم هقاقتشاو ءرزو وهف هيف تصلختو هريغو لبج نم هيلإ تأجتلا

 .هل رزو ال يأ



 ةمايقلا ةروس 148 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ذَِمَوَي يسن أَوَبَتُي .نوزاجيو نوبساحيف قئالخلا ًرقتسم تو ٌرقَعَسْلآفَِموَي َكَيَر لإ
 دهاش ( ٌةَريِصَب -دِيفَت َلَع ٌيَسنإلا ٍلَب .هرخآو هلمع لّوأب جو َرْخَأَ َمَدَق ام
 عمج 2و ءُريِذاَعَم َْقْلَأَوَلَو .هئازج نم دب الف «ةغلابملل ءاملاو «هلمعب هحراوج قطنت

 كدت ال :هيبنل ىلاعت لاق هد كل اة رسم كب ءاج ول يأ ,سايق ريغ ىلع ةرذعم

 ّنِإ .كنم تلفني نأ فوح 22 هب لَجْعَتِل َكَئاَسِل هنم ليئربج غارف لبق نآرقلاب هب
 اذإف .كناسل ىلع هنايرح يأ .هايإ كتءارق م2:

 نأ زوجيو «هلبق راحلا هربخ أدتبم "رقتسملا" :هلوقو «ةروكذملا رومألا هذه تناك ذإ موي يأ :خل! ذئموي كبر ىلإ

 ؛رقتسمم بصتني ال وأ ردقم لعفب بوصنم "ذئموي"و «رارقتسالا ناكم نوكي نأو ءرارقتسالا ئيعم. اردصم نوكي

 (لمجلا ةيشاح) .ةتبلا هل لمع الف اناكم ناك نإو .هيلع همدقتلف اردصم ناك نإ هنأل

 امو «هتايح يف هلمع يذلا ءييسلاو حلاصلا هلمع مدق ام ء«سابع نباو دهاجمب نع يور اذك :هرخآو هلمع لوأب

 (نيلامكلا ريسفت) .هكرت: رخخأ امو هلمع لمع نم مدق ام :ليقو «ةئيس وأ ةنسح هتوم دعب اهب لمعي يلا هننس رخأ

 ناسنإلاب دارملا نأ رابتعاب ربخلا ثينأتو «"ةريصب"ب قلعتم "هسفن ىلع"و هرب "ةريصب"و ءأدتبم :ناسنإلا لب
 يف يفكت يه لب «هحراوح ريغ دهاش ىلإ جاتحي ال هنأ :نيعملاو ءرسفملا لاق امك «ةغلابملل ءاملا نأ وأ «هحراوج

 (يواصلا ةيشاح) .هيلع ةداهشلا
 سابع نبا لوق اذهو ؛هحراوج ةداهشب هسفن ىلع دهاش وهف «لمع ام. هيلع دهشت هحراوح يأ :هحراوج قطنت دهاش

 (يواضيبلا ريسفت) .رظن هيفو ىلوأ كلذو «رذاعم عمج هنإف :سايق ريغ (ريبكلا ريسفتلا) .لتاقمو ريبج نب ديعسو امجد
 سايق سيلأ :تلق نإف :هترابعو هل عمج مسا لب «ةرذعم عمج تسيل ريذاعملا نأ :فاشكلا بحاص لاق ام :رظنلا هجوو

 .اهل عمج مسا لب «ةرذعم عمج سيل ريذاعملا :تلق «ريذاعم ىلع ال ءايلا نودب رذاعم ىلع عمجي نأ ةرذعملا

 ىلع قلطيل هنأل ؛عمج مسا :يرشخمزلا لوق نم دارملا وهو «لسرملا يف ليسارملاو ركنملا يف ريكانملاك :سايق ريغ
 هبش ثيح ةيعبت ةراعتسا مالكلا يف نأ ىلإ كلذب راشأ :خإ ءاج ول (نيلامكلا ريسفت) .سايقلل ةفلاخملا عاومجلا

 (يواصلا ةيشاح) .ءاح نيم "يقلأ" ءاقلإلا نم قتشاو «هب ءاقتسالل ؛رئبلا يف ولدلا ءاقلإب رذعلاب ءيحا

 (نيلامكلا ريسفت) .ءورقملا نعم. ال «ةءارقلا نعم. ردصم نآرقلاف :كتءارق

 (نايبلا حور) .هلوعفم ىلإ فاضم «ةرفغملا يعم. نارفغلاك ةءارقلا نيعمب ردصم نآرقلاف :هتءارق عمتسا
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 هذه نيب ةبسانملاو «كل ميهفتلاب 3

 كدسفت نسوا هنا فاز نع ىف زغالا "كمشت فلق نأ ايلف اهوردقللا

 ل ءايندلا محد ةراقلا أ نوم لب "أ" عم 200 0 .اهظفحتب اهيلإ ةردابملا

 ةفوكلا رمال قت

 هه

 سستم قرانا نتاع 0 ” ةرظان اهي نإ 5

 2١ ءهَئاَيَب اَنيْلَع نإ من 4 .أرقي مث عمتسي د5 ناكف
 د

 دارملاو ,"خلإ كرحت ال" :هلوق يأ :خإ ةبسانملاو (نيلامكلا ريسفت) .هيناعم نم كيلع لكشأ ام نايب يأ :هنايب

 :هلوق ىلإ "ناسنإلا بسحيأ" :ىلاعت هلوقو وهو "اهلبق امو" :هلوقو «تايآ ثالث تاروكذملاف الإو «سنجلا ةيآلاب

 (لمجلا ةيشاح) .نآرقلا نع ضرعم رفاك وهو ؛ثعبلا يركنم ف اههأل يأ "خلإ تنمضت" :هلوقو «"هريذاعم'
 ال هنأب هيلع اوجتحاو .هنع صقنو هيف ديزو لدبو ريغ دق نآرقلا اذه نأ ضفاورلا ءامدق نم موق معز هنأ ملعاو

 "ريبكلا" يف امك «كلذك رمألا ناك امل ىلاعت هللا نم بيترتلا انه ناك ولو ءاهلبق ام نيبو ةيآلا هذه نيب ةبسانم
 .ةبسانملا يف ةريثك اهوجو يزارلا نيبو "خلإ ةبسانملاو" :هلوقب ةبسانملا نيبو حراشلا عفدف

 رادلا يف ىلاعت هللا نينمؤملا ةيؤر باجيإب يعمسلا ليلدلا درو دقو :هحرشو ينل دئاقع يف لاق :خلإ ةرضان

 مكبر نورتس مكنأ امأ :هلوقف ةنسلا امأو "ةرظان اهير ىلإ ةرضان ذئموي هوجو" :ىلاعت هلوقف باتكلا امأ ؛ةرخآلا

 عامجإلابو «مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا رباكأ نم نورشعو دحأ هاور روهشم وهو ءردبلا ةليل رمقلا نورت امك
 .ةرخآلا يف ةيؤرلا عوقو ىلع نيعمجم اوناك ةمألا نأ وهف

 اونوكي نأ مزلي هنأل ؛هانعم اذه نوكي نأ زوجي ال :يرشخمزلا لاقو «ةرخآلا يف ىلاعتو هناحبس هنوري يأ :ةرظان امير ىلإ

 يذلاف ءرصحلا امب طيحي ال ءايشأ ىلإ نورظني هنأ مولعمف «هنالطب يف كش الو هللا هجو ريغ ىلإ نورظني ال رشحملا يف
 نأ نعي ءءاجرلاو عقوتلا نيعم ديري امل ءعنصي ام رظان نالف ىلإ انإ :سانلا لوق نم نوكي نأ :هانعم يف لاقي نأ حصي
 يضاقلا هدروأ ام هيلع دري الف «راظتنالا نيعم يف لمعتسم رظنلا نأ نعي الو هئاجرو باوثلا عقوت نيعم نع ةيانك مالكلا

 .هسفنب لب "ىلإ "ب ىدعتي ال راظتنالا نعم. رظنلا نأو «هجولا ىلإ دنسي ال ءاحرلاو راظتتالا نأب هريغو

 ءادناعم رباكملا دعي ثيحب ىلاعت هللا ةيؤر ىلع فلخلاو فلسلا لاوقأو ةيآلا ريسفت ف حاحصلا ثيداحألا نكلو

 هللا هجو يف موي لك رظنت ةرظان اهير ىلإ هل يبلا لاق لاق امد رمع نبا نع مكاحلاو يذمرتلا هحرخأ ام اهنم
 ريرج نبا جرخأو «ةمولعم ةفص الو .دودحم دح الو ةيفيك الب مير ىلإ نورظني :اعوفرم سنأ نع هيودرم نبالو
 - 2 .ةرصاب اهر هجو ىلإ رظنت :ان5 سابع نبا نع هيودرم نبالو «قلاخلا ىلإ رظنت ةرظان امير ىلإ :نسحلا نع
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 راقف رسكت ةميظع ةيهاد 2 ٌةَرِقاَف ابي َلَعفُي نأ نقوت ُنُظَت .سوبعلا ةديدش ةحلاك

 هلوح نم لاق َليِقَو .قلحلا ماظع ج َقاَرْتلَآ سفنلاِتَعَلَب اَذِإ "الأ" ىيعمبالك .رهظلا
 قارف (2) ُقاَرِفْل ُهَّنأ كلذ هسفن تغلب نم نقيأ ّنَظَو .ىفشيل هيقري (2) ِقاَر ْنَم

 تفتلا وأ «توملا دنع ىرخألاب هيقاس ىدحإ يأ ع2: قاّسلآب قاَسلآٍتفَْلاَو .ايندلا

 .قوسلا يأ 2 ُقاَسَمْلَآ ٍذِمَمَوَي َكَبَر نإ .ةرخآلا لابقإ ةّدشب ايندلا قارف ةّدش

 مكح ىلإ قاست موقلحلا سفنلا تغلب اذإ :نيعملا ."اذإ" يف لماعلا ىلع لدي اذهو

 نآرقلاب بدك نكدَلَو .لصي ملو قّدّصي ملا يأ جو َْلَص اَلَو 2” .امهير
 وأ .ًاباجعإ هتيشم يف رتخبتي (2) ْىَّطَمَتَي ءهِلْهَأ لإ َبَهَذ مّ .ناميإلا نع 29 َْوَتَو

 م او ول طيس نوكلا قط و دال ننال 6 نإ وقر اف لول جد ةبيغلا نع تافتلا ل

 نيح مهنأ :هباوجف هللا هجو ريغل نوري ال رشحملا يف اونوكي نأ مزلي هنأل ؛ةيورملا هانعم زوجي ال هنأ نم هلاق امو -

 كرتو ةيانكلا ىلإ باهذلاو ءارظن دعي ال هيلإ رظنلا بنج يف هريغ ىلإ رظنلاو ءهريغ ىلإ نوتفتلي ال مهر نوري
 (نيلامكلا ريسفت) .حدملا ماقم مئالي ال عقوتلاو راظتنالا نأ ىلع ءرهاظلا فالح ةقيقحلا

 مظع :رقف عمج :راقف (نيلامكلا ريسفت) .سوبعلا لاح يف هجولا ىلع رهظي ام :فاكلا مضب حلكلا :ةحلاك

 هنم اهبرقل ؛هيلإ اهفاضأ :قلحلا ماظع .قتاعلاو رحنلا ةرقن نيب ام يهو :ةوقرت عمج :يقارتلا (حارصلا) .رهظلا
 (يواصلا ةيشاح) .ناتوقرت ناسنإ لكلو «الامشو انيمي رحنلا ةرغثل ةفنتكملا ماظعلا يقارتلاف الإو

 ةكئالم وأ ةمحرلا ةكئالم امي دعصيف هحورب ىقري نم :ضعبل مهضعب لوقي «ةكئالملا لوق نم اذه :ليق :هلوح نم :لاق
 (حارصلا) .لامتشالا :تافتلالا :قاسلا تفتلاو (نيلامكلا ريسفت) .دوعصلا يعم. ىقرلا نم اذه ىلعو «باذعلا

 نع ةرابع اذه ىلعو «ةرحآلا لابقإ ةدشب ايندلا قارف ةدش تفتلا وأ «توملا دنع :ىرخألاب هيقاس ىدحإ يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةقيقح ىلع وه لوألا هجولا ىلعو «ملقلا ةروس يف رم ام ىلع رمألا ةدش
 ذئموي كبر ىلإ" :هلوق يأ :اذهو (نايبلا حور) .ثحلا :قوسلا نيعمب يميم ردصم قاسملاف :قوسلا يأ

 ."اهر مكح ىلإ قاست" :هلوقب حراشلا هنيب دقو ءاهاوح وه يذلا يأ "اذإ يف لماعلا ىلع لدي" :هلوقو :"قاسملا

 .كل ليو بذكملا اهيأ كل ليو :كل ىلوأ (لمجلا ةيشاح)



 ضير تس سر
 0 لَو اق هركت ام َكَيِلَو يأ«نييبتلل تل ماللاو لعف مسا ةملكلاو

 المه ؛ج+ ىّدُس َكَرَتُي نأ ٌنسَسنإلا ّنظي ُبَسَححأ .ديكأت 2 لَوَأَف َكَل وأ َمُث .كريغ

8 

170 
 دا

 ظ : ا 0 و تب ئَوَسَف ناسنإلا اهنم هللا َقَلَحَف َهَقَلَع ىنملا ناك َحُن .محرلا يف بصت ءاتلاو ءايلاب
 ةعطق يأ ةغضم مث «مد ةعطق يأ ةقلع راص يذلا ينملا نم ُهّْنِم َلَعَِ .هءاضعأ لدع

 رخآلا نع امهنم لك درفنيو ةرات ناعمتجي 2: محدلاَو َركَذلا نيعونلا نْيَجْوَّرلأ محل

 25100 ا 0 ول يحن نأ لع ردقب ءانشألا هله لاعفلا كلذ قل .ةرأت

 ٍح َوَمُي يم ني ٌةَفَطُ ناك يأ ُكَيَرَلَأ .كلذ بسحي ال يأ ؟عئارشلاب فلكي ال

 نم مهفي ام ىلع دوعي رتتسم ريمض لعافلاو «بارعإلا نم اهل لحم ال نوكسلا ىلع ةينبم يأ :خلإ ةملكلاو
 (لمجلا ةيشاح) .لوعفملا نييبت يأ "نييبتلل" :هلوقو «هورككملاب ءاعدلا يف لمعتست ةملكلا هذه نوك وهو «قايسلا
 ماللا :ليقو ءكبطاحخأو كل لوقأ يأ "كل تيه" :هلوق ف امك نييبتلل ماللاف ءضام لعفل مسا يأ :خلإ ةملكلاو

 لوق هنم برقيو .ههركت ام هللا كالد يأ يلولا نم يئاعد ضام لعف وه :ليقو ؛هركت ام كيلو يأ «ةديزم
 هنم بولقم هنأو «كل ليولا هانعمو لعف هنزو مسا :ليقو يرهوجلا هنسحتساو .هكلهي ام هبراق :يعمصألا

 ىلوأ رانلا يأ ءردقم أدتبمل ربخ ليضفتلا لعفأ هنأ نسحألا :ليقو «رانلا كابقع يأ لؤي لآ نم ىلعف هنزو :ليقو

 (نيلامكلا ريسفت) .قحأو باذعلا اذه ردجأ تنأو ءاّ قحأ تنأو كل

 نكل «هركت ام كالوأ هلصأو «هوركم هيلي نأب هيلع ءاعد دارملاو ءبرقلا وهو يلولا نم قتشم يأ :هركت ام كيلو

 ءليضفت لعفأ ةيناثلا ةملكلاف يأ :كب ىلوأ وهف .ةدحاو امهانعمو ؛هكرت ام كنم برق يأ كيلو :حراشلا لاق

 ريغ نم هيلع برقأ نوكي نأب هيلع ءاعدلا ىلع ةيناثلا تلدو «هنم هوركملا ترقب كيل ءاقنلا» قلع لدألا كلدف

 (لمجلا ةيشاح) .ادج نسح وهو «نيرسفملا نم هريغ نم درفناو ؛ماقملا اذه ريرقت يف حراشلا هكلس ام اذه

 (نيلامكلا ريسفت) .رانلا يف كل ليوو ؛ثعبلا نيح كل ليوو ربقلا يف كل ليو :ليقو ,ديكأت :ىلوأف كل ىلوأ مت
 ريسفت) .اراو اليل كورتملا يدسلا :اكرحم لمهملا :سوماقلا يف :ةحيحص ةخسن يف اذك «ميملاو ءاحلا حتفب :الم*
 ةيشاح١ .ريرقتلل ماهفتسالاو "هنانب يوسن نأ ىلع نيرداق" :هلوق ىلع لالدتسا :ةفطن كي مَ (نيلامكلا

 (يواصلا ةيشاح) .سكعلابو ىثنأو نيركذب ةأرملا لمحت دقف ؛نيدرفلا صوصح ال يأ :نيعونلا (يواصلا
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 "يلب" لك لاق
 ةيآ نوثالثو ىدحإ ةيندم وأ ةيكم ناسنإلا ةروس

 نيرا نمتحرلا هللا: منيتت

 (©) اًروُكَذُم اًعيَس هيف نكي َمَل ةنس نوعبرأ هذآ َنِّم نيِح مدآ نسسنإلا ىَلَع يأ دق لَه

 لاقو ؛مكاحلاو دواد وبأ هاور «ىلب مهللا كناحبس :لاق اهأرق اذإ ناك ُدلو هنأ يور :"بيطنخلا" ةرابع :خلإ لاق

 أرق نمو «ىلعألا يبر ناحبس :لقيلف هريغ وأ ناك امامإ "ىلعألا كبر مسا حبس" أرق نم :امُخ سابع نبا

 يبأ نع هدنسب يوغبلا ىورو «هريغ وأ ناك امامإ ؛ىلب مهللا كناحبس :لقيلف اهرخآ ىلإ "ةمايقلا مويب مسقأ ال"
 "نيمكاحلا مكحأب هللا سيلأ" اهرخآ ىلإ ىهتناف ؛"نوتيزلاو نيتلاو" مكنم أرق نم لك هللا لوسر لاق لاق ةريره

 انمآ :لقيلف "نونمؤي هدعب ثيدح يأبف" غلبف "تالسرملاو" أرق نمو «نيدهاشلا نم كلذ ىلع انأو ىلب :لقليف
 ركذ اهأل ؛كلذك وهو «ةالصلا لطبت ال "ىلب" يهو ةملكلا هذه نأ يضتقي "هريغ وأ ناك امامإ" :هلوقو «هللاب

 ظ (لمجلا ةيشاحو نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت هلل هيزنتو سيدقتو

 يفو انهه "له" نأ اوقفتا :"ريبكلا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) ."دق" نيعمب "له" نإف ؛بيرقتو ريرقت ماهفتسا :ىتأ له
 ةفرعملا نأ هيفو ءسنجلاب. أي اميفو مدآب انه هرسف :ناسنإلا ىلع ."دق" نيعمب "ةيشاغلا ثيدح كاتأ له" :ىلاعت هلوق

 هتيرذ يأ "ناسنإلا انقلحخ" :هلوق يف فاضم ردقي وأ «ةيبلغأ ةدعاقلا نأب باجي نأ الإ انيع تناك ةفرعم تديعأ اذإ

 هب دارملاو ,دودحملا ريغلا دتمملا نامزلا نم ةفئاط نيحلا :رهدلا نم نيح (يواصلا ةيشاحإ .ةسبالم ندأل قأت ةفاضإلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةنس نورشعو ةئام :امُّ سابع نبا نعو «يوغبلا هب مزج امك «ةنس نوعبرأ انهه

 لبق نوعبرأ هيلع ترم «لتلع مدآ وه :يبعشلا ةمركعو ةداتق لاقف «ناسنإلا نم دارملا يف فلتحاو :ةنس نوعبرأ

 ماقأف نيط نم قلخ هنأ :كاحضلا ةياور يف سابع نبا نعو ؛فئاطلاو ةكم نيب ىقلم وهو «حورلا هيف خفنت نأ

 خفن مث «ةنس نيرشعو ةئام دعب هقلحخ مث «ةنس نيعبرأ لاصلص نم مث «ةنس نيعبرأ نونسم أمح نم مث «ةنس نيعبرأ

 .اهنم قلخي مل مدآ نأل ؛"ةفطن نم" :هلوقل ناسنإلا سنج ناسنإلاب دارملا وأ (بيطخلا ريسفت) .حورلا هيف

 ةفطن هنوك نيب امف ؛«بالصألا يف ةفطن ءالصأ ةيناسنإلاب روكذم ريغ ايسنم ائيش ناك لب :اروكذم ائيش نكي مل

 دنع اروكذم ائيش هنوك بجوي ال حاورألا ملاع مدقتو «نامزلا نم دودحم رادقم ةيناسنإلاب اروكذم ائيش هنوكو

 فصو ةلمحلا نأ ىلإ ريشي :خلإ هيف (نايبلا حور) .ماسحألا ملاع ىلإ جرخي ملو «ندبلاب قلعتي مل ام قلخلا
 (نيلامكلا ريسفت) .روكذم ريغ نيح هيلع ىتأ يأ «ناسنإلا نم الاح لعجي دقو «دئاعلا فذحب "نيح"ل
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 .لمحلا ةّدم نيحلابو سنجلا ناسنإلاب دارملا وأ ءركذي ال نيط نم ارًوصم هيف ناك
 َء ع ٍِع سس ع - 0 هرسص رد ثار 31

 ةأرملا ءامو لجرلا ءام نم يا طاالخأ جاشمأ ةفطن نِم سنجل ردسفإلا انقلخ انإ

 ىأ .ةردقم لاح وأ ةفنأتسم ةلمجلاو «فيلكتلاب هريدي نيجزتمملا نيطلتخملا
 0 قلخلا ةمكح نايبل 0

 هلا ادع ذيل 5 ص 7 _ 7 5 000 3

 هئيَده انإ (7) اًريِصَب اًعيِمَس كلذ ببسب ُهَسلَعَجَف هلهأت نيح هءالتبا نيديرم

 2 اًروفك اّمِإَو انمؤم يأ اك اش امِإ لسرلا ثعبب ىدمحلا قيرط هل ان :لييبشلا
 قحلل ءادتهالا ركشلا

 (نيلامكلا ريسفت) .سانلا نيب اروكذم ائيش راص نأ ىلإ همأ نطب يف هثبل ةدم نعي :لمحلا ةدم نيحلابو
 نأل ؛عمجلاب ةفطنلا فصو امنإو ءجشم وأ جيشم عمج وهو .ءتطلخ اذإ ءيشلا تجشم نم «طالخأ :جاشمأ
 ةقرلا يف ةفلتخملا اهءازجأ امي دارملا نأل وأ ,دحاولا قوف ام ىلع قلطي دق عمجلاو «ةأرملاو لحرلا عومجم امي دارملا

 دقو «ءاردان ادرفم يلي دق لاعفأ :يرشخمزلا لاقو ءوضع ةدام اهنم أزج لك ريصي كلذلو «صاوخلاو ماوقلاو

 نع ديمح نب دبع هاور اذك :نيطلتخملا (نيلامكلا ريسفت) ."مامإلا" ظفل يف هيوبيس بهذ هيلعو ءاظافلأ هنم اودع

 (نيلامكلا ريسفت) .اهكذ سابع نبا
 امنأ :ىاثلاو «نيلتبم هنوك لاح انقلح يأ ءانقلخ لعاف نم لاح افأ :اههدحأ ,ناهجو ةلمحلا هذه يف زوجي :هيلتبن

 نوكت نأ زوجي لاحلا هذه مث .لاحلا يذ ىلع دوعي اهنم لك نيريمض ةلمجلا يف نأل ؛كلذ حصو «ناسنإلا نم لاح
 نإ ةردقم نوكت نأو ءامُح سابع نبا هلاق امك «ةقلع مث ةفطن همأ نطب يف هفيرصتب هيلتبن :ئيعملا ناك نإ ةنراقم

 هريتخن يبلكلا لاق ام :امهدحأ ,ناهجو هب ربتخن اميفو ءفلكم ريغ هقلخ تقو هنأل ؛فيلكتلاب هربتخن هيلتبن ناك

 لمعلاب هفلكن :هيلتبن :ليقو ءدقفلا يف هربصو ءءارضلاو ءارسلا ف هركش ربتخن :نسحلا لاق :يناثلاو ءرشلاو ريخلاب

 (لملا ةيشاح) .يصاعملا نع ايهتنمو «ةعاطلاب ارومأم نوكيل :ليقو «لتاقم هلاق «قلخلا دعب .
 امنإ فيلاكتلاب ءالتبالا نأل ؛ةردقم الاح "هيلتبن" :هلوق نأ لعح امنإو ,فيلكتلل الهأ هتروريصل يأ :هلهأت نيح

 عفنأ امهفأل ؛ركذلاب امهصخو ءرصبلاو عمسلا ميظع يأ :اريصب اعيم .هلبق ال ءاريصب اعيمس هلعج دعب نوكي
 معي ريصبلا نألو «ةيئرملا تايآلا نم نيبأ ةعومسملا تايآلا نألو «تابطاخلا ف عفنأ هنأل ؛عمسلا مدقو «ساوحلا

 (يواصلا ةيشاح) .صاخلا دعب ماعلا ركذ نم نوكيف ؛عيمجللا نمضتت يهو «ةريصبلا
 (يواصلا ةيشاح) .ةلالدلا ةيادهلاب دارملاو ,"هيلتبن" :هلوقل ليلعت :ليبسلا هانيده انإ

 ءليلق ركاشلا نأل وأ ءيآلا سوؤرل ةاعارم امإ .,"اركاش"ل ةلكاشم ارفاك :لقي مل :اروفك امإ و اركاش امهإ
 (يواصلا ةيشاح) .ةغلابملا ةغيصب رفكلا بناج يف ربعف «ريثك رفاكلاو
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 آنإ .لاوحألا ليصفتل امإو ةردقملا هرفك وأ هركش لاح يف هل هانيب يأ ,لوعفملا نم
 ' لاحلل ةفص

 اهيف ّدشت مهقانعأ يف ُدلَلْغَأَو رانلا يف احب نوبحسي ْاَلِسَلَس َيِرِفَكلِل انأيه اَنَدَتَعَأ

 راب وأ رب عمجَراَرَبَألا َّنِإ .اه نوبذعي ةجيهم يأ «ةرعسم اران 2) َريِعَسَو لسالسلا

 رمج نم دارملاو هيف يهو رمخلا برش ءانإ وه سك ني َتروُيَرَشَي نوعيطملا مهو
 (2 اًروفاخ هب جزمت ام اَهُجاَرِه تراك ضيعبتلل نم و لحنا مساب لاحلل ةيمست
 ا و و نو سعود اهنم اب برش ةحلار ايف "ا روفاك"“ نه .لذب اع

 روفاكلاب هتيمست هجول نايب ل م

 .رجلا :بحسلا :اق نوبحسي (بيطخلا ريسفت) .هيتلاح اتلك هل اينبم هانيده يأ "هانيده" لوعفم نم يأ :لوعفملا نم

 لوق ىلع كلذو «بابرأو "بر"ك :رب عمج .بيذعتلل ةبقرلا هب قوطت ام وهو :مضلاب لغ عمج :الالغأو (حارصلا)
 .ءادتبالا نم نوكيو «ءانإلا وهو هانعم داري نأ نكميو :ءانإ وه (نيلامكلا ريسفت) .لاعفأ ىلع لعاف عمج زوجي ل نم
 تناك اذإ "ةجاجزلا يه سأك نم" :هلوق ىلع "نايبلا حور" يفو (لمجلا ةيشاح) .ءانإ وهف هيف نكت مل نإف :هيف يهو

 .رثكألا دنع انهه دارملا وهو «لاحلا ةدارإو لحما ركذ قيرط ىلع اضيأ رمخلا سفن ىلع قلطتو رمح اهيف
 ةلآ مسا هنأ ديري :هب جرمت ام .هريغب بارشلا طلخ :"حارصلا" يف ءاروفاك اهطيلخ ناك :اروفاك اهجازم ناك

 لاق ءءاطع نع يور اذك ءاهئامم رمخلا جزمب ةنحلا يف نيع وه :اروفاك (نيلامكلا ريسفت) .هب متؤي امل "مامإلا"ك
 ةحئار اهيف قلخي :ليوأتلا بابرأ لاقو ءرذنملا نبا هنع هحرخأ .ءكسملاب مهل متخيو ءروفاكلاب مهل جرمي مث :ةداتق

 هنأ فنصملا هركذ ام ىلع :"اروفاك" نم لدب (نيلامكلا ريسفت) .هئامب تحزم اهفأكف «هدربو هضايبو روفاكلا

 بوصنم وأ «نيع رمح يأ فاضم فذحب "سأك نم" لحم نم لدب امإ "انيع"ف هسفن روفاكلا هب ديرأ ولو «نيع
 | (نيلامكلا زيسفت) .صاصتخالا ىلع
 ىلإ ىدعم ءاهرشي :ةلبع يبأ نبا ةءارق هل لديو ءاهرشي يأ ةديزم اهنأ :اهدحأ ءهحوأ ءابلا يف :خلإ اه برشي

 «"برشي"ب ةقلعتم اهنأ :عبارلا ءاه ةجوزمم يأ ةيلاح اهأ :ثلاثلا ,"نم" يعمم. اهنأ :يناثلا ءهسفنب ريمضلا

 «يرشخمرلا لوق يف مدقت امك قاصلإلل ءابلاو ءسأكلا كلذب نيعلا نوبرشي يأ ءسأكلا ىلع دوعي ريمضلاو

 يأ نووتري ئيعم هنيمضت ىلع هنأ :سداسلا «نيبراش امهب نوذذلتي :ئعم "نوبرشي" نيمضت ىلع هنأ :سماخلا

 «"انيع"ل ةفص بصن لحم يف "اب برشي" :هلوق نم ةلمحلاو "نم" نيعمب نوكت نأ لمتحيو «هللا دابع اهب يوتري
 :هللا دبع أرقو «ءاقبلا وبأ هلاق امك ءبصانلل ارسفم هلعحجب ملو «"انيع" ىلع ادئاع "اهب" يف ريمضلا انلعج نإ

 (لمجلا ةيشاح) .نيفرحلا نيب بقاعتلا نم اذهو «,فاكلا لدب فاقلاب اروفاق
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 َنوُفوُي .مهلزانم نم 00 ثيح اهنودوقي (2) اًريِجُفَت اَبوُرَجَفُي هؤايلوأ هلآ ُداَبِع
 27 نيعلا نورحفي 5

 ماعطلا َنوُمِعطُيَو .ارشتنم :2) اًررِطَتَسُم ْهُرَش َنآك اًمَوَي َنوُفاَححَو هللا ةعاط يف رذّلآِب

 ينعي 2 اًريِسَأو هل بأ ال اًميِتَيو ًاريقف اًئيكتِم هل مقوهشو ماعطلا يأ هَبُح لع

 7: ًروكش الو ءآَرَج كم ُ ُديِرُت ال هباوث بلطل هَل هَجَول ركن اَمإ .قحب سوبخما

 ؟هب مهيلع أف مهنم هللا هملع وأ كلذب اوملكت لهو «ماعطإلا ى 0 هيف ًاركش

 هتذشل رظنملا هيرك يأ هيف هوجولا حلكت اًسوُبَع اّمَوَي 1 نينا نإ .نالوق

 هك مهاطعأ سلو وبلا كلدرم هللا | مُهلَقَوَف :كلذ»:ق اديدش هك اريرطمف

 5 هب ل ماعد اعل + لف يسع وذ نال قنا ا
 هن ةيصعملا نع مهربصب اوربَص اَمِب مهِنَرَجَو ؛ّىِ)إ ارورسو مههوحو ف ةءاضإو

0 1 3 1 

 عملا ةدايز ىلع لدت ةينبلا ةدايز نأل ؛راط نم غلبأ وهو ءرهظو رشتنا يأ رجفلاو قيرحلا راطتسا نم :ارشتنم
 (نيلامكلا ريسفت) .هيف غلابي نأ هنأش نم بلطي ام نأل ؛هيلع ةلالد ةدايز بلطللو

 ال صالخإ نع كلذ نأب هلمكو «لذبلاو دولاب الوأ مهفصو دقف «ليمكتلا باب نم فصولا اذه :خلإ نومعطيو

 الخن يقسيل ةليل هسفن رجآ هنأ كلذو «بلاط يبأ نب يلع يف ةيآلا هذه تلزن :ءاطع لاق (يحخركلا ريسفت) .هيف ءاير

 مت املف «ةريرحلا :هل لاقي هولكأيل ؛ائيش هنم اولعجف «هثلث اونحطو «ريعشلا ضبق وهو حبصأ تح «ءريعش نم ءيشب
 هجضن مت املف «ثلاثلا مث اومعطأف ميتي ىتأ هحضن مت املف «يناثلا ثلثلا مث ماعطلا هيلإ اوجرحأف «نيكسم ىتأ هجضن

 (لمجلا ةيشاح) .ةيآلا هذه مهيف هللا لزنأف ءكلذ مهموي اووطو «هومعطأف 0

 نوجسملاو كولمملا كلذو :قحب سوبحنا ينعي .ماعطلا ىلإ عجار "هل" يف ريمضو "عم" نيعمب "وأ" :هل مقوهشو
 نع ديمح نب دبع جرخأو رذنملا نبا هاور ءكرشملا وه :سابع نبا نع ريرح نبا هاور .نوجسملا وه :لاق «ميرغلاو
 ليلد هيفو .هوحن نسحلا نع رذنملا نبالو ,نوكرشملا ذئموي مهنأو «مهيلإ نسحي نأ ىراسألا يف هللا رمأ دقل :ةداتق

 (نيلامكلا ريسفت) .هباوث ىجري نسح كرشلا لهأ نم ىراسألا ماعطإ نأ ىلع
 ريبج نب ديعس دنع امهححرأ "نالوق" :هلوقو ءركشب وأ هلثم. ةازاحملا نع مهل اعنم يأ :كلذدب اوملكت لهو

 يف زاحم هنأ ىلإ ريشي :خلإ هوجولا حلكت (لمجلا ةيشاح) .يسفنلا مالكلا تابثإ ىلع اذه لدو «يناثلا دهاجمو

 (نيلامكلا ريسفت) .مئاص هراف :هلوقك «دانسإلا
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 ىلَع هيف رّدقملا اهولخدأ عوفرم نم لاح َنيِيكَتُم .هوسبلا (2) اريرحو اهولخدا ةنج
 دص

 ةريربم ةواكعع ايف ةيناث لاح نودحي ال َنْوَرَي ال لاجحلا يف ررسلا كيارألا
 0 - َر ا ردقملا 7

 ةَيِناَدَو .رمق الو سمخ ريغ نم ةئيضم يهف رمقلا ريرهمزلا :ليقو ادرب الو ارح ال يأ

 َتَلِلَدَو اهرجش اَهُّلَلِط مهنم َمِيَلَع نيئار ريغ يأ «نوري ال لحم ىلع فطع ةبيرق
 يل

 اهيف ِميَلَع ٌفاطَيَو .عجطضملاو دعاقلاو مئاقلا اهلانيف اهرامث تيندأ © ٌدايلْذَت اًهفوطق
 ريخستلا ليلذتلا نم ديرأ فطقي ام فطق عمج

 نم اه يأٍةْضِف ني ًاريراَوق (9 ًاَريِراَوَق تناك ىرع الب حادق أب اَوْكَأَو ٍةَّضِف نّم ٍةَيناَب

 ردق ىلع 2) 7 نوفئاطلا يأ 0 يني انهرهال# ندم انينطاب نوري ةنزفف

 بوصنم يأ :لحم ىلع فطع (نيلامكلا ريسفت) .سورعلا تيب وهو ةكرحم ةلجح عمج ءاحلا رسكب :لاجحلا
 ام كلذب عفدف .هسفن رجشلا لالظلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :اهرجش (نيلامكلا ريسفت) .ةيلاحلا ىلع لحما

 ىلع فوطعم :خلإ تللذو (يواصلا ةيشاح) .ةنحلا يف سمه الو ءسمشلا دحوت ثيح دحجوي امنإ لظلا نإ :لاقي
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيناد نم لاح وأ ,هلبق ام

 ال هب فاطملا نايب دوصقملا نأل ؛انه لوهجملل لعفلا بو ءمهراشم فصو نايب ةلمج نم اذه :مهيلع فاطيو

 اهنم دوصقملا ناك املو «"نادلو مهيلع فوطيو" :هلوق دعب نوروكذملا نادلولا فاوطلا لعافو «فئاطلا نايب

 يناوألا ىلإ دئاعلاو ءنكتسملا همسا ةمات :خلإ تناك (يواصلا ةيشاح) .لعافلل هانب فئاطلا فصو نايب

 (نيلامكلا ريسفت) .باوكألاو

 صاخ وه :ليقو ,فاص قيقر ءانإ لك نم هوحنو براشلا هيف رقأ ام يهو «ةروراق عمج :خلإ ريراوق تناك
 ةضفلا ضايبو هقيربو جاحزلا ءافص تعمجف "ةضف نم" :هلوقل تعنلل ةئطوت "ريراوق" ظفل رركو .جاحزلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .تافصلا يف جاجزلاك يهو «ةضف نم اهنأ نيعي :جاجزلاك (يواصلا ةيشاح) .اهنيلو

 ىلع ةينآلا مدخلا ردق يأ "مهيلع فاطيو" :هلوقب مهيلع لولدملا نوفئاطلا يأ ءريراوقلا ةفص ةلمجلا :اهوردق

 مهسفنأ يف اهوردق يأ «ةنحلا لهأ ىلإ دوعي ريمضلا :ليقو «ءاملا نم عبشلا :ءارلا رسكب يرلاو «نيبراشلا يردق

 (نيلامكلا ريسفت) .هونمت امك اهاكشأو اهريداقم تءاجف
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 ع 0 ريس ا 00 نه لدعاتيع: 2 ًاليِبَجتز هب جرمت ام اَهْجاَرِم ناك

 ٌفوُطَيَو .قلحلا يف غاسملا لهس برعلا هب ذلتست يذلا ليبجنزلاك اهءام نأ عي

 مهراشتناو مهنسحل ٌحَكيَبِسَح َحَكبيَر اَذإ توبيشي ال نادلولا هيو

 .كلذ ريغ يف هنم نسحأ وهو هفدّص نم وأ 4 هكلس نم 3 روم اًولْول ةمدخلا يف

 فصوي نادل اذإ باوج َتيَأَر ةنجلا ىف كنم يلا تدجو لعام أذ

 ف اهرادحنا ةسالسل ؛اليبسلسو ءاهيف ليبحبزلا معطل 57 نيعلا تيمس :يرشخمرلا لاق :خلإ يذلا لبيجن زلاك

 يف اهنأل ؛اليبسلس تيمح :جاجزلا لاقو ءبيط بذع يأ ليبسلس ءام :ةديبع وبأ لاق ءاهغاسم ةلوهسلو «قلحلا

 غاس :غاسملا لهس (نيلامكلا ريسفت) .ايندلا ليبحنز هبشي ال :لتاقم لاقو «قلحلا يف لسلستي ةسالسلا ةياغ

 يف داري ال يلا ةروصلا كلت ىلع هنوك ماود هب دارملا نأ نيعي :نوبيشي ال (سوماقلا) .هلخدم لهس :بارشلا

 (ريبكلا ريسفت) .ةقفاوملا ةنسحلا ةمدخلا ىلع مهتبظاومو مهنسحو مهتايح ماود نمضتي كلذو ءاهنم غلبأ مدخلا

 مه :نسحلا نعو «نذألا يلح يهو طرقلا :ةدلخلاو نوطرقم :ليقو «نوريغتي الو نومرهي ال يأ :نوبيبشي هل

 ريغ ف :هنم نسحأ وهو (نيلامكلا ريسفت) .اوبقاعيف تائيس الو ءاوباثيف تانسح مهل نكي مل ءايندلا لهأ دالوأ

 يف مهراشتناو مهنسحل هنأب باجأف ؟موظنملا نود روثنملا ؤلؤللاب مههيبشت يف ةمكحلا ام :لاقي امع باوح «كلذ

 .ةمعنلا ةرثك تيأر ةنجلا يف ام كانه تيأر اذإو :خل! تيأر اذإو .روفنملا ؤلؤللاب مههبش ةمدخلا

 .ةيفرظلا ىلع بوصنم انه "مث"و .هلوعفم كرتو «مزاللا ةلزنم لزن يأ :ةيؤرلا تدجو
 ءاحلا ترسك ءايلا تنكس املو ءءالا مضو ءايلا حتفب نوقابلاو «ءءاهلا رسكو ءايلا نوكسب ةزمحو عفان أرق :مهيلاع

 :اهرهظأ ءهحوأ اهيفف ةزمحو عفان ةءارق امأف .عوضوملا اذه لوأ ةيانكلا ءاه يف ررقت ام ىلع تمض تكرحت املو

 ؛ةيلعافلا ةهج ىلع عوفرم "بايث"و ءأدتبم "مهيلاع" نأ :يناثلاو ءرحؤم أدتبم "بايث"و امدقم اربخ نوكي نأ
 .ءاقبلا وبأ هلاق ءافيفخت نكس امنإو ءبوصنم "مهيلاع" نأ :ثلاثلاو ءشفخألا لوق وهو ءفصولا دصقي مل نإو

 وأ ةرورض يف الإ زوجي ال صوقنملا نم ةحتفلا ريدقت نأ الإ ءانه ةدراو يهو «هجوأ هيف يأيسف ابوصنم ناك اذإو
 فرظ هنأ :اهدحأ ؛هجوأ اهيفف بصن نم ةءارق امأو ءاهيف هب لاقي نأ يغبني الف ةرتاوتم ةءارقلا هذهو «ذوذش

 نبا لاقو ؛مهقوف نعم. "مهيلاع' نأل ؛ءاقبلا وبأ لاق «بايث مهقوف :ليق هنأك ءرخؤم أدتبم "بايث"و ءمدقم ربح
 -  لعاف مسا ةيلاعو ىلعو :خيشلا لاق ,مهقوف يعمم هنأل ؛فرظلا ىلع نوكي نأ بصنلا يف زوجيو :ةيطع



 تاسنإلا ةروس 516 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 لصتملا ريمضلاو هرب هدعب امو أدتبم ءايلا نوكسب ةءارق يفو هذعب أدتبمل ربح وهو

 نم ظلغ ام رحلاب ٌةَربعَسَِو عفرلاب ريح ريرح سدس ُباَي مهيلع فوطعملل هب
 راربألا وهو

 يفو ءامهيف ركذ ام سكع هءارق قو ٍرئاهظلا سدنسلاو نئاطبلا وهف جابيدلا

 نم" :رخآ عصوم قو ةَصِف ني َرواَسأاولحَو .امهّرحب ىرحخأ يفو امهعفرب ىرحأ
 ورع

 557577110 نيعونلا نم نولحي مهفأب ناذيإلل ؛؟"بهذ

 تدرو دق :تلق «بوث كتيلاع وأ كيلاع :برعلا مالك نم الوقنم انوكي نأ ىلإ نيفرظ امفوك يف جاتحيف -

 ءرادلا جراح تسلج :لوقت ءاهرهاظو اهنطابو ءاهلخادو رادلا جراح :وحن افورظ نيلعافلا ءامسأ غيص نم ظافلأ

 لوعفم نم لاح هنأ :ثلاثلا «'مهيلاع" يف ريمضلا 1 كاخح هنأ :يناثلاو ءاذه كلذكف يقاوبلا كلذكو

 نم لاح "مهيلاع'ف ءمهيلاع ريبك كلمو ميعن لهأ تيأر يأ ردقم فاضم نم لاح هنأ :عبارلا ."مهتبسح"

 يف ريمضلا نم لاح هنأ ىلع بصنلاب "مهيلاع"و :لاق هنإف ءيرشخمزلا ةثالثلا هحوألا هذه ركذ ءردقملا "لهأ"

 ايلاع اولؤل مهتبسح وأ بايث مهيلع فوطعملا ايلاع نادلو مهيلع فوطي يأ "مهتبسح" نم وأ "مهيلع فوطي"

 (لمجلا ةيشاح) .ميعن لهأ داري نأ زوجيو «بايث مهل

 .بيطنخلا هلاق امل فلاخم اذه نكل «هريغو "كرادملا" يف هركذ اذك «هربخ هدعب امو أدتبم :ةءارق يفو

 (نيلامكلا ريسفت) ."بايث" ربخ عفرلاب وه :يضاقلا لاقو ءيرشخمزلاو يوغبلا ركذ اذك :هربخ هدعب امو

 (نيلامكلا ريسفت) ."مهيلاع" يف ريمضلا نم لاح هنأ روهشملاو ,مهقوف نئاك بايثلا يأ :سدنس بايث

 عفرو "رضح" رحب يأ "امهيف ركذ ام سكع ةءارق ٍثو" :هلوقو «رماع نباو ورمع يبأ ةءارق يهو :رضخ
 ىرخأو" :هلوقو ءصفحو عفان ةءارق يهو "امهعفرب ىرخأ قو" :هلوقو «ةبعشو ريثك نبا ةءارق يهو «"قربتسا"
 ."بيطخلا"هركذ اذك «يئاسكلاو ةزمح ةءارق يهو " امهرحب

 صخ مث ؛ظيلغ لك هانعم :"سوماقلا" يفو «هربتسا برعم وهو «ناعمللاو قيربلا نم :جابيدلا نم ظلغ ام
 يلت يلا يهو ءابلا رسكب ةناطب عمج نئاطبلا وهف «ةزمهلا عوطقم فرصنم برعم ةركن اهفأ حيحصلاو «جابيدلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .هجولا يلت ىلا يهو :ةناطب دض ةراهظ عمج :رئاهظلا (نيلامكلا ريسفت) .دلجلا

 «عمشاب هفصو زوجيف «سنج مسا هنأ ىلع "سدنس" تعن هنأ ىلع رجلاب "رضح" :امهيف هركذ ام سكع
 تعن رضخلا نأ ىلع يأ :امهعفرب (نيلامكلا ريسفت) .بايثلا ىلع فطع هنأ ىلع عفرلاب "قربتسا"و
 "مهيلع فوطيو" ىلع فطع :رواسأ اولحو (نيلامكلا ريسفت) ."بايث" ىلع فطع "قربتسا"و «”سدنس"ل
 .نولحي ىيعمب "اولح"ل ناث لوعفم "رواسأ"و ؛نيعم لبقتسمو اظفل ضام وهو



 ناسنإلا ةروس اح هدودعاو الا 0

 رمح فاللخب هتفاظنو رايك يف ةغلابم 3' اًروُهَط اًباَرْش م ع ْمُهلَقَسَو اقرفمو ًاعم

 سال ةيكات زعانإ 2 + كفك ركام َناكَو َءاَرَج ركل ناك ميعنلا اًَذنَه َّنِإ .ايندلا
 ل 0

 ةلمج هلزنن و هانلصف يأ نإ ربخ 2: -: ًاليزعَت َناَءْرَقْلا َكِيَلَع اََلّرَن لصف وأ نإ

 َوَأ امْثاَء رافكلا يأ ِدِبّنِم ْعِطُن اَلَو هتلاسر غيلبتب كيلع َكَِبَر ركُل ٌرِيّصآَف .ةدحاو
 ءرمألا اذه نع عجرا ٌدكُك يبلل الاق «ةريغملا نب ديلولاو ةعيبر نب ةبتع يأ جب اًروُقك

 وأ مث نم هيلإ كاعد اميف ناك ًايأ امهدحأ عطت ال يأ رفاكو منآ لك داري نأ. زوو

 .رصعلاو رهظلاو رجفلا يعي ”دييضاو ةالصلا يقف َكْبَر َمَسآ ركذأَو .رفك

 عّوطتلا لص /# ًاليوط اليل ُهَحْبَسَو ءاشعلاو برغملا عي هَل ْدُجْسآَق ليلا ترِيَو
 0 1 ْ 5 رمل

 9 10 30 ل لع جار اهل جة اقأ 15: كرا ينام فرق د6 يروج لي اسي عن .هثلث وأ هفصن وأ هيثلث نم مّدقت امك هيف

 نيمودخملا وأ نيبرقملل بهذلاو ءمدخلاو راربألل ةضفلا :ليقو «ةافانم الف ءابقاعتمو اعمتحجم يأ :اقرفمو اعم

 ءلصف ريمض يأ [(لمجلا ةيشاح) ."نإ" رب ةلمجلاو هربخ "انلزن"و ءأدتبم وأ يأ] :لصف وأ (نيلامكلا ريسفت)
 (نيلامكلا ريسفت) .ليزنتلا .صاصتعخا ديزم "نإ" ب ديكأتلا عم ريمضلا ريركت يفف ريدقت لك ىلعو

 ينبب كحوزأ انأ :ةبتع لاق :خ! يبنلل الاق (لمجلا ةيشاح) .الصف وأ اديكأت "نحن" انلعج ءاوس يأ :"نإ" ربخ

 (نيلامكلا ريسفت) .رفاكو مثآ لك داري نأ زوجيو «ىضرت تح لاملا نم كيطعأ انأ :ديلولا لاقو ءرهم ريغب
 هنايبو .امهتعاط نع يهنلاف امهدحأ عطت ال :ليق اذإ هنأو «نيئيشلا دحأل "وأ" :يرشخمزلا لاق :خلإ عطت ال يأ

 بلسلا يئزحلا باجيإلا ضيقن نأل ؛امهنم لك يفن ديفي يفنلا هلحد اذإف ؛نيرمألا دحأل باجيإلا دنع ناك هنأ

 (نيلامكلا ريسفت) .يلكلا
 (لمجلا ةيشاح) .ليللا نم لصف ءيش نم نكي امهم :ريدقتلاو «ةيطرشلا نئيعم ىلع ةلاد ءافلا :هل دجساف

 لاقف «هيف اوفلتحا مث ,دجهتلا هنم دارملا "الوط اليل هحبسو" :هلوق :"ريبكلا" يف لاق ,مدقت امك :هيف عوطتلا لص

 لب :نورحآ لاقو ءانركذ امك ,خسن مث مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلع تابحاولا نم كلذ ناك :مهضعب

 ةليوط ةفئاط يف هيلع ابحاو ناك هنأل ؛دجهتلا ةالص لص يأ :"نايبلا حور" يفو «تباث همكحو ؛عوطتلا دارملا

 .هثلث وأ هفصن وأ هيثلث «ليللا نم
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 20 ًاليقت اَمَوَيْمُهَءآَرَو َنوُرَذَيَو ةرخآلا ىلع نوراتخي ايندلا َةَلِحاَعلآ َنوُبِحْن ِءآَلْونَه تإ

 مهءاضعأ َدُهَرَسَ انا ساس هل نواس ال ةناشلا هوو د
 (2 ًاليِدَبَت مهكلف نأب مهنم الدب قلخلا»ي يلسا انابج ازا طول مهلضاطمو

 كلذ أشي مل ىلاعت هنأل * كل شي نإ وحن "نإ" عقوم "اذإ' تعقوو ديكأت
 ديدج قلخب تأيو

 ه9 ٌاليبَس دير لإ َدَحتأ َءآَش نَمَف قلخلل ةظع ٌةَرِكَذَت ةروسلا هذه ّنِ .عقي امل اذإو

 ا ةعاطلاب ليبسلا ذاختا ءايلاو ءاتلاب َنوُءآَشَت اَمَو .ةعاطلاب اقيرط

 نأل ؛ةدابعلا نم هب هللا كرمأ ام, لغتشاو مهعطت ال :ئيعملاو هرمألاو يهنلا نم هلبق امل ةلع :خلإ نوبحي ءالؤه نإ
 هفصوو "نورذي" لوعفم :اليقث اموي .ةرحآلاب لغتشاو ايندلا تنأ كرتاف ايندلاب اولغتشاو ةرحآلا اوكرت ءالؤه

 مهرسأ انددش :"سوماقلا" يف :مهلصافمو مهءاضعأ .يناعملا ال نايعألا تافص نم لقثلا ذإ ؛ازاحم لقثلاب

 طبرلا :رسألا :يرشخمزلا لاقو «ريرج نبا هاورو «ةريره وبأو يوغبلا هاكحو .دهاحجم رسف هبو «مهلصافمو

 قيثوتو «ضعبب اضعب مهماظع ليصوت انددش :ىعملاو راسألل وهو «ديقلاب قثوأ اذإ لحرلا رسأ هنمو «قثوتلاو
 (نيلامكلا ريسفت) .باصعألاب مهلصافم

 اموق لدبتسي اولوتت نإو" :هلوقك "اذإ"ب ال "نإ" ب ىتؤي نأ هقحو ,يرشخمزلا لوقل در :لإ "اذإ' تعقوو

 هللا ةئيشمو «لمتحملا يف لمعتست "نإ"و «ققحملا يف لمعتست "اذإ" نأ درلا لصحمو ,"مكبهذي أشي نإ" "مكريغ
 ريغ ناكف ؛عقي ملف يأ "كلذ أشي مل ىلاعت هنأل" :هلوقف "نإ" ل ماقملا ناكف «ةققحم ريغ تناك عقت مل امل ليدبتلا

 (لمجلا ةيشاح) .لمأت ةرابعلا مامت اذه «ققحم

 لعج ءمهاصتتسال يضقتملا مهرفك نم هيضتقي ام هتوقو هيلع هتردق ققحت نأل ؛"اذإ"ب ءيح اهنإو :عقي امل اذإو
 ءيح ديعو هنأل ؛كلذ زاج امنإ هنأ يرشخمزلا نعو «ققحملا هب ربع امم. هنع هب ربعو «ققحماك هب ددهملا ردقملا كلذ

 ةيفاك ريغ دبعلا ةيشم نأ ئيعي :خلإ نوؤاشت امو (نيلامكلا ريسفت) .انيعم اتقو هل ناك يح «ةغلابملا هجو ىلع هب

 هبسكي نيتيشملاب ققحتي نيرمأ نيب رمأ لب «ديسلا نم ربجو ءدبعلل لالقتسا الب ىلاعت هللا ةيشم كلذ عم دب ال لب

 نم فيرحت ءاهيلع مهرهقب "هللا ءاشي نأ الإ" :يرشخمزلا لوقو «ةلزتعملا ىلع انل ةجح ةيآلاف ,برلا قلخيو دبعلا

 (يواصلا ةيشاحإ .ناتيعبس ناتءارق امهف يأ :ءايلاو ءاتلاب (نيلامكلا ريسفت) .ليلد ريغ

 (نيلامكلا ريسفت) .هلبق ام سنج نم ردقي يشملا لوعفم نإف «هلبق ام لوعفم ريدقت ىلع لدي :خلإ ليبسلا ذاختا



 دس سوت ١ مدي ا اا 1 ا هال ل دلل ا اا ل دل يسب تاالسرملا ةروس هع ؟ نورشعلاو عساتلا ءزيللا

 نم لْخَدَي .هلعف 5 ع 08 هقلخب ام يلع ناك َهَّللآ نإ كلذ 1 َءاَشَك نأ لإ
 0 مكديشم وأ ليسلا ذاختا 2 1 9

 هرسفي "دعأ" يأ ردقم لعف هبصان نيفللعلاو هرجرلا رهو د ١ 9ك
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 اينآ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءاضعب هضعب ولتي سرفلا فرعك ةعباتتم حايرلا يأ :: اَهَرْع ِتَلَسرُمْلَو

 لدي :هرسفي .ًافاكو دعأ لثم :"يواضيبلا" ف :دعأ (نيلامكلا ريسفت) .هللا ةيشم تقو الإ :هللا ءاشي نأ الإ

 .اديز تزواج «هب تررم اديز :وحن يف ردقي امك ماللاب لب ؛هسفنب ىدعتي ال هنأل ؛هنيعب روكذملا ردقي لو هيلع

 ريسن هعم نحنو :دوعسم نبا لاق «نجلا ةليل 25 يبلا ىلع تلزن ةروسلا هذهو :تالسرملا ةروس (نيلامكلا ريسفت)

 لاقف «تبهذف اهلتقنل ؛اهيلع انبثوف «ةيح تبثو ذإ اب بطر هافو هنم اهاقلتن نحن امنيبف «تلزنف ئيم راغ ىلإ انيوأ يح

 (يواصلا ةيشاح) .تالسرملا راغ ىمسي ئم يف روهشم روكذملا راغلاو ,مكرش تيقو امك اهرش متيقو دلي يبلا

 ؛لكلا : حايرلا مهضعب هردقف ,فوذحم اهفوصوم ةسمح تافصب مسقأ ىلاعت هللا نأ ملعا :افرع تالسرملاو

 ملف رسفملا هركذ ام امأو «ةكئالملا ةراتو «حايرلا ةرات هلعجف «رياغ مهضعبو «لكلا يف ةكئالملا هردق مهضعبو

 «حايرلا وهو دحاو فوصومل لوأ ةثالثلا تافصلا لعج هنأ هعينص لصاحو ؛ءنسح وهو «نورسفملا هيلع جرعي
 (يواصلا ةيشاح) .ةكئالملا وهو ثلاث فوصومل ةسماخلاو 00 وهو ناث فوصومل ةعبارلاو

 ىعم يف ةيفرع ةقيقح راص مث ,يوغللا هانعم اذهو «سرفلا قنع رعش :فرعلا :"سوماقلا" يف :سرفلا فرعك
 هلثمو :ليق ءكلذك افرع افرع موقلا ءاجو ءضعب فلح اهضعب يأ افرع اطقلا راط :"سوماقلا" يف «عباتتلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."افرع تالسرملاو"
 افرع موقلا ءاجو ءضعب فلخ اهضعب :"سوماقلا" فو (حارصلا) .سرفلا قنع رعش :فرعلا :سرفلا فرعك
 ىعمم تالسرملاو :"نايبلا حور" يفو «فورعملاب لسرت امنأ دارأو "افرع تالسرملا" هنمو :ليق ءكلذك افرع

 ةفئاط ةثداح لك وأ ماع لك وأ ,موي لك ةكئالم نأ رابتعاب ةلسرم ةفئاط قعم. ةلسرم عمج تالسرملا فئاوطلا

 تهيش نأب غيلبلا هيبشت باب نم وهف هقنع قف ةعياعلا تارعشلا وهو سرفلا فرع نم ةعباتتم ئعم. "افرع

 .سرفلا فرع رعشب مهعباتت يف نولسرملا ةكئالملا



 تاالسرملا ةروس < م نورشعلاو عساتلا ءزججلا

 (2 ارَقَف ِترِشَتلآَو .ةديدشلا حايرلا (2) افّضَع تدفِصتعلاف .لاخلا 7 هبصنو
 حيرلا فصع تافصاعلا ةكئالملا وأ_ تالسرملا لاو خسلا نب

 لامار وللا ند فرش نارقلا تايأآ يأ 2 اَهْرَق ِتَفِرَمْلاَف .رطملا رشندت ةدت حايرلا

 ءايبنألا ىلإ يحولاب لزنت ةكئالملا يأ 2 اَْكِذ ِتيِقلُمْلاَف .مارحلاو لالحلاو
 هللا نم راذنإلاو راذعإلل يأ ) اًرذُت وأ اًرْدُع .ممألا ىلإ يحولا نوقلي «لسرلاو

 22 .٠ يربا 21 ا م” عرب 3 7 5 فرت : ل
 اي يأ َنوُدَعوت اًمنإ ."ارذع' لاذ مضب ئرقو ارذن لاذ مضب ةءارق فو «ىلاعت

 9 ٌتَسِمّط ُموُجْنلَأ اَذِإَف .ةلاحم ال نئاك (2) ٌعِقاَوَل باذعلاو ثعبلا نم ,ةكم ا
 تتتف (©9 تفسن لابجلا اذإو .تقش (2) تجرف ٌءامَّسلا اذإَو .اهرون يحم 7 ق0: ا ا 4 2: هال تار راع ا“ جل هم و

 رم و

 هو او وه و عه نه واو هاه اها ها اه © هه © 0و هه © © 09ه © © © © هه © © »© © © © هه اه »© 0# © © 0ه هه ه * * © © هه هه » ه ه * © »© » © .ان ريس 9

 فرعلاو «ةكئالملا تالسرملا :دوعسم نبا نعو «ةعباتتم اوك لاح ةلسرملا حايرلاب مسقأ يأ :لاحلا ىلع هبصنو

 ريسفت) .هل لوعفم "افرع" :هلوق اذه ىلعف «يهنلاو رمألا نم فورعملل تلسرأ يلا ةكئالملا يأ ءركنلا دض
 .باحسلا رشنت حير :رشنلا :"بيطخلا" يف امك ءرطملا رشنت ةنيللا حايرلا يأ :ارشن تارشانلاو (نيلامكلا
 (نيلامكلا ريسفت) :ضر 0 يف عيارشلا تارشان وأ ءنهتحنجأ تارشانلا ةكئالملا وأ :رطملا رشنت حايرلا (حارصلا)
 نقرفي ةكئالملا يه :امُذ سابع نبا نع رذنملا نبا ىورو «ةداتق نع ريرح نبا هاور اذك :خلإ نآرقلا تايآ يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .باحسلا قرفت حايرلا يه :دهاحجم نعو ؛لطابلاو قحلا نيب
 ريسفت) .ةكئالملا "تايقلملا"و "تاقرافلا" نم دارملا نأ ىلع عامجإلا ريثك نبا لقن لب هيلع اوقفتا :ةكئالملا يأ
 نابوصنم امهنأ ىلإ ريشي "ىلاعت هللا نم" «نيلطبملا راذنإلو «نيقحما راذعإل يأ :راذنإلاو راذعإلل يأ (نيلامكلا

 نأ لمتحيو «ةءاسإلا يحم اذإ :رذع نم «سايقلا فالخ ىلع امهنم لوألا ىلع ناردصم امهو .هل لوعفملا ىلع
 ,رذنملاو رذاعلا نيعمب "ريذن"و "ريذع"ل ناعمج امه :ليقو «يحولا هنم دارملا نأ ىلع "اركذ" نم نيلدب انوكي

 ئرقو "ارذن" لاذ مضب :ركب يبأو رماع نباو عفانو ريثك نبال ةءارق فو «ةيلاحلا ىلع نابوصنم امهف كلذ ىلعو
 (نيلامكلا ريسفت) .نسحلا ةءارق يهو «"ارذع" لاذ مضب ذاشلا يف
 نم ناردصم رذنلاو رذعلاو :"كرادملا" يفو (لمجلا ةيشاح) .قئالخلا راذعأ ةلازإ :راذعإلاب دارملا] :راذعإلل يأ

 دارملاو ,"تايقلملا" وه اممب للعملاو .هلحأل نالوعفم "ارذنو ارذع" نأ ىلإ كلذب راشأ [.ةءاسإلا احم اذإ رذع
 (يواصلا ةيشاح) .فيوختلا :راذنإلابو قئالخلا راذعألا ةلازإ :راذعإلاب
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 مويل موي أل .تقول كفمك ا ناين راني: مهاب قولا تقف لُشرلا اذِإَو
 0 لصألا يلعو ورمع يبأل 1

 ذحؤيو قلخلا نيب 2: لّصفلا ِمَوّيِل .غيلبتلاب مهممأ ىلع ةداهشلل +2: َتَلَجَأ ميظع
 ش ا 0 "حابس

 2 لّصفلا موي 3 َكلْئَرَدَأ اَمَو .قئالخلا نيب لصفلا 5 يا ءكاذإ" باوج هنم

 8 1 الار .ع و ٍ
 3 َنيِلَوَأْلا ِكِلُ ّرَلَأ .مهل ديعو اذه :: َنيِيَذَكْملِل ٍذِيَمَوَي ّلَيَو .هنأشل ليومت

 ا ا انكلهأ ىأ ىهيذكتب
 تا 0

 تقو هل لعج ىيعملاف «هيلإ رحؤملا ءيش هدنع نوكي يذلا لحألا تقولاو «ةمايقلا موي وهو :مولعم تقول تعمج

 يأل :لاقي يأ .فوذحم لوقل ةلوقم وأ ةفنأتسم ةلمجلاو «قلعتم :خ! موي يأل (بيطخلا ريسفت) .لصفلل لجأ
 "موي يأ" نم لدب "لصفلا مويل" :هلوقو ."تتقا" عوفرم نم لالا ىلع بوصنم لوقلاو لإ موي
 ةلمحلاو «لسرلا ىلإ هيف دئاعلاو :تلجأ (يواصلا ةيشاح) .ميظعتلاو ليوهتلل ماهفتسالاو «راجلا ةداعإب

 (نيلامكلا ريسفت) .مويلا ميظعتل ةضرتعم
 (نيلامكلا ريسفن) هج لياعلارقر فوذحم "اذإ" باوج نأ :يرشخمزلا ركذ اذك .:قئالخلا نيب لصفلا عقو يأ

 نم ةلمج "لصفلا موي" :هلوقو «لوأ لوعفم فاكلاو ءاهربخ "كاردأ" ةلمجو ءأدتبم ةيماهفتسا "ام" :كاردأ امو

 :راكنإلاو داعبتسالل لوألا ماهفتسالاو (انخيش) .ئاثلا لوعفملا دسم ةداس ربخو «ةيماهفتسالا "ام" وهو أدتبم

 ىلع هلاوهأو همظع ملعت ال يأ «لصفلا موي ام ملعت ال ايندلا يف نآلا تنأ :نيعملاو ءليوهتلاو ميظعتلل يناثلاو

 ملف لوألا امأو «يناثلا ماهفتسالل نايب "هنأشل ليو" :حراشلا لوقف ءالامجإ اهملعت تنك نإو «ليصفتلا ليبس

 (لمجلا ةيشاح) .هتفرع دقو هنيبي
 ؛عفرلا ىلإ هب لدع هنكلو ءهلعف دسم داس بوصنم ردصم هلصأ يف هنأل ؛ةركن ناك نإو أدتبم :خلإ 37 ليو

 (كرادملا ريسفت) ."كيلع مالس" هوحنو «هيلع وعدملل هماودو ,كالهلا تابث نيعم ىلع ةلالدلل

 هلسربو «ىلاعت هللاب بذك نمل يزخو باذع :ليو :يطرقلا لاق «قئالخلا نيب لصفي ذإ موي يأ :ذئموي ليو

 نإف ءمهبيذكت ردق ىلع مهنيب همسق هنأك ةيآ لك دنع ةروسلا هذه يف هرركو ديع وهو «لصفلا مويبو هبتكو
 هبيذكت نم امرج مظعأ وه هب بذك ءيش برو ء«رخآ ءيشب هبيذكت باذع ىوس اباذع ءيش بذكم لكل

 (بيطنلا ريسفت) .ىلاعت هللا ىلع درلا يف مظعأو «هميظعت يف حبقأ هنأل ؛هريغل
 مدآ نم ةقباسلا ممألا نيلوألاب دارملاو «يفنلا دعب امب رارقإلا بلط وهو يريرقت ماهفتسالا :خلإ نيلوألا كله ملأ

 (يواصلا ةيشاحإ .دمحم ةمأ رافك "نيرحآلا"ب دارملاو ,دومثو داعو حون موقك 325 دمحم 6
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 انلعف ام لثم َكِلاَذَك .مهكلهنف ةكم رافكك اوبذك نمم 2) تيرخألا ْمُهْعبَتُت من

 ٍذِيَمْوَي ُلَيَو .مهكلهنف لبقتسي اميف مرجأ نم لكب /2) َنيِمِرَجُمْلاِب لَعفَت نيبذكملاب
 ُهَسلَعَجَف .يملا وهو ؟فيعض مدإ) ٍنيِهَم ءآَم + نتن كيل لا .ديكأت (2) َنيِيَدَكْمَ

 .ةدالولا تقو وهو 2 ِموُلْعَم ٍرَدق ىإ .محرلا وهو زيرح 2) نيكُم ٍراَرَق ف

 لع َمْلَ © َنيِيذَك دكملل ٍكِبمَوَي لْبَو .نحن (2) َنوُردنقلا َمْعِيَف كلذ ىلع اَنَرَدَقَف

 اهرهظ ىلع ءآَيَحَأ .ةماض يأ ءمض نعم "تفك“ ردصم ع اكاَنَك ضل
 2 تاعفترم ًالابج ٍتَخِمَش 2 ف اَتلَعَجَو .اهنطب يف (2) اكَوُمَأَ

--4 

 ها ر# سا رس 5 0 ا 0 رجا 27و

 اوقلطنا .ةمايقلا موي نييذكملل لاقيو مج ع َنيِبْدَكُملِل ٍديموي ليو .ابدع حيز انا
 هلي اع طربا لرقلا رفقا 5 0

 1) . © بش ثلث ىذ لِظ لإ أوقلطنآ (2 0 باذعلا نم يب مّشنُك ام نإ

 (نيلامكلا ريسفت) .لعفلا اذه لثم العف يأ ,فوذحم ردصم ةفص وهو :نيبذكملاب انلعف لثم

 ميظعب رافكل ىلاعت هللا نم ريكذت اذه :مكقلخن ملأ .مومعلا نم فرعملا عمج يف ام ىلإ ةراشإ :مرجأ نم لكب

 .ثعبلا يركنم ىلع در اهيفف «ةداعإلا ىلع رداق ءادتبالا ىلع رداقلاو ,مهقلح ءادتبا ىلع هتردقبو مهيلع هماعنإ

 هنمو ءمضي يأ ءيش هيف تفكي يذلا عضوم تافك :اتافك (حارص) .نيضح ناكم :زيرح (يواصلا ةيشاح)

 ."حارصلا" يف اذك "اتافك ضرألا لعجب ملأ" :ىلاعت هلوق

 (نيلامكلا ريسفت) .عمجلاو مضلا :تفكلاو «يثالثلا ردصم ءيجي دق الاعفو ءمض نعم. :تفك ردصم

 (نيلامكلا ريسفت) .هلوعفم هيلع تفطع ام عم "ءايحأ"و «قتشملا يعم, ردصم هنأ ىلإ ريشي :ءايحأ ةماض يأ

 ةفصلا نيب ةطسوتم ”ال"و ؛"لظ"ل ةفص "ليلظ ال" :هلوقو «لوألا "اوقلطنا"ل ديكوت وه :لظ ىلإ اوقلطنا
 يفنو ؛ةفصلا هذه توبُث يفن ىلع ةلالد ؛العف ةيناثلابو امسا ىلوألل ةفصلاب ءيجو «يفنلا ةدافإل ؛فوصوملاو

 (لمجلا ةيشاح) .بهللا نع ءانغالل ؛ثودحلاو ددجتلا

 ؛ناخدلا مظع ىلإ ةراشإ هيفف ؛هراسي نع ةبعشو هنيي نع ةبعشو «رفاكلا قوف ةبعش قرف يأ :بعش ثالث يذ
 «قدارسلاك رافكلاب طيحيف رانلا نم ناسل جرخي :ليقو ءبعش ثالث ريصي عفترا اذإ ميظعلا ناحدلا نأش نأل

 (يواصلا ةيشاح) .شرعلا لظ يف نونموملاو ,.مهاسح غرفي يح مهلظتف ءبعش ثالث اهفاحد نم بعشتي وأ



 تاللسرملا ةروس فشلا ]أ نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 رح نم مهلظي نينك ليلظ ال .هتمظعل قرف ثالث قرتفا عفترا اذإ منهج ناخد وه

 ٍرَرَسب ىرَت رانلا يأ اََنِإ .رانلل 2) تملا نو ايه وينع ذو ىنغي لَو مويلا كلذ

 ةلامج عمج ُتَلَمِج رُهْنَأك .هعافتراو همظع يف ءانبلا نم 2: ٍرَصَقْلآَك اهنم رياطت ام وه

 منهج رارش" :ثيدحلا يو اهولو اهتئيه يف 2: ٌدْفَص ةلامج :ةءارق يفو لمج عمج

 راكم ليقف ريع فد اربل بول ارفص لبإلا دوس يمست برعلاو ؛"ريقلاك دوسأ
 اهداوس

 :ريقلاو «ةرارش عمج رارشلاو ةررش عمج :ررشلاو ال ليقو ركذ امل دوس نعم. ةيآلا ف

 01000 ا © َنيِيَدَكُملل ٍذِبَمَوَي ّلَيَو .راقلا

 ا اعلا | 3 : 7

 هيفنف ءاليلظ الإ نوكي ال لظلا نأل يأ (يواضيبلا ريسفت) .لظلا ظفل همهوأ امل درو مهي مك اذه :خل! ليلظ ال

 يم يارجال لكلا نررعوا امل نينك :ليلظ ال (لمجلا نم رصتخم) .ممب امكهت الظ هلعج هنأ ىلع ةلالدلل هنع

 ةءارق يهو ءامهنيب فلأ ريغ نم نيئارب اذكه :خلإ ررشب .ةحار هيف نوكي ىح انينك نوكي ال لظلا نأب هدر

 عمج نيشلا رسكب رارشلاو :ةررش عمج ررشلاف اهحتفو نيشلا رسك عم نيئارلا نيب فلأب اذوذش ئرقو ةماعلا

 (يواصلا ةيشاح) .اقرفتم رانلا نم رياطت ام لك يهو «ةرارش عمج نيشلا حتفيبو باقرو ةبقرك ءاضيأ ةررش

 ةيشاح) .عباتتلاو ةرثكلاو نوللا يف تالامحلاب ايناثو «ربكلاو مظعلا يف رصقلاب الوأ ههبشف ءررشلا يأ :خلإ هنأك
 .تالامج نوقابلاو «ةلامج :صفحو ناوحألا أرق :"نيمسلا" ةرابعو «ةلامج ةيعبس يأ :خلإ ةءارق يفو (يواصلا

 راكذو ركذ وحن ةلامحو لامجو لمج :لاقي عمجلا ثينأتل ءاتلاو ,حيرص عمج :امهدحأ ,ناهجو اهيف ةلامجلاف

 لوق لوألاو «ءاقبلا وبأ هلاق «ةراجحلاو ةراكذلاك عمج مسا هنأ :يناثلاو ؛ةراجحو راجحو رجحو ؛ةراكذو

 نأ زوجيو ؛عمجلا عمج نوكيف لامجل اعمج نوكي نأو .هذه ةلامحل اعمج نوكي نأ زوجيف "تالامج" امأو «ةاحنلا

 (لمجلا ةيشاح) .شيرق تالاحر :هلوقكو «درفملا لمحل اعمج نوكي
 نأو «زاحملا ىلع هنأو "رفص" :هلوق ريسفت اذهب هضرغ "خلإ ثيدحلا يفو" :هلوقو .هبشلا هجول نايب :خلإ اهولو اهتئيه يف
 رفصلا قلطي هنألو ,ثيدحلا نم انركذ امل ءدوس نعم. ةيآلا يف :خلإ رفص ليقف (لمجلا ةيشاح) .داوسلا ةرفصلاب دارملا

 هانعم ىلع يه لب ال :ليقو ءدوس قون هنأك :رفص ةلامج هنأك :ةداتقو نسحلا نع ريرج نبا ىورو «دوسلا ىلع
 رسكب رارشلاو ءرصقلاك اهنم ررش لك نأب درفم وه يذلا رصقلاب اهيبشت اولوأ اذلو ؛ةررش عمج ررشلاو .فورعملا

 (نيلامكلا ريسفت) .باقرو ةبقرك ةررش عمج اضيأ وه :ليقو «ةرارش عمج امد سابع نبا ةءارق وه امك نيشلا



 تاالسرملا ةروس 5 ؟١/ نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ٠ 5 0 86 3 5 .٠ - و - 2 مل 5 ٍِع س0

 رذعلا يف مه ْنْذْؤي الو .ءيشب هيف 2 َنوقِطنَي ال ُمَوَي ةمايقلا موي يأ اًَذَه

 يأ «يفنلا زيح يف لخاد وهف هنع ببست ريغ نم نذؤي ىلع فطع © َنوُرذَتْعَيَف

 اهيأ 2مَتعَتُْج ٍلَصَفْلآ ُمْوَي اَذنَه 22 َنيِبَذَكُملِل ِذيَمَوَي ّلَيَو .راذتعا الف نذإ ال 8 5 5 1 ٠

 نوبذعتو نوبساحتف مكلبق نم نيبذكملا نم (2) َنيِلَوُأْلآَو ةمألا هذه نم نوبذكملا
 اف هر 55 ل نم : م رفد _ ظسم عش م

 لَيَو .اهولعفاف © نوديكف مكنع باذعلا عفد يف ةليح ديك كل ناك نإف .اعيمج

 ري 5 5 ع 9 هه 5 هم 5 2 3س ا امل

 ٠ لظي سمن ال ذإ راجشأ فئثاكت يأ اءلظ ف نيقكِمْلا نإ 0 َنيِبدَكُملْل 2

 اهضعب يفف «فقاوم ةمايقلا يو ءرخآ نطوم يفف ”نومصتخت مكبر دنع" درو امو :نوقطني ال موي اذه

 (نيلامكلا ريسفت) .ام#د سابع نبا نع يور اذك ,نوقطني الف مههاوفأ ىلع متخي اهضعب فو نومصتخي
 عفر ملف ء«فوطعملا بصن يضتقي يفنملا ىلع واولا وأ ءافلاب فطعلا نإ :لاقي امع باوح :هنع ببست ريغ نم

 نكي مل اذإ امأ «”"توميف هيلع ىضقي ال" وحن «يفنملا نع اببستم ناك اذإ بصني هنأ :باوجلا لصاحو ؟ةيآلا يف

 فو :"نيمسلا" يفو .عفري ال هنإف هيلع فوطعملاو فوطعملا نم لك ىلإ يفنلا هجوت دصق نإو انه امك اببستم

 نوقطني ال مهنأ :ئععملا نوكي ءءاقبلا وبأ هلاق ءنورذتعي مهف يأ فنأتسم هنأ :امهدحأ ,ناهجو "نورذتعيف" عفر

 ءايفنم نوكيف "نذؤي" ىلع فوطعم هنأ :يناثلاو .ضعب يف نوقطني الو ,فقاوملا ضعب يف نوقطني وأ مهفي اقطن

 ناهجولاو «يئآلا سوؤر هباشتل ؛يفنلا باوح يف بصني ملو :ةيطع نبا لاقو «هنع اببسم ناكل بصن ولو
 ىعمب امهنأ "نازئاج ناهجولاو" :هلوق عم اذه رهاظو ةيظفللا ةبسانملل ادرحم بصنلا عانتما لعجح دقف «نازئاح

 (لمجلا ةيشاح) .بوصنملا ريغ ئيعم هل عوفرملا لب ءكلذك سيلو ءدحاو

 (لمجلا ةيشاح) .ببستلا مدع ىلع ةلالدلا يف اهتحارصل ؛حضوأ ناكل واولاب ربع ول :خلإ راذتعا الف

 ريسفت) .لصفلل نايبو ريرقت ”مكانعمج" :هلوقو (نيمسلا ريسفت) .لطبملاو قحلا نيب يأ :لصفلا موي اذه

 لوعفم وأ فاكلا ىلع فوطعم نيلوألاو هلوقو مهنيب عمج اذإ الإ لطبملاو قحما نيب لصفي ال هنأل يأ (يواضيبلا
 (لمجلا ةيشاح) .قيالخلا نيب هيف لصفي موي اذه مهل لاقيو :يطرقلا ةرابعو فوذحم لوقل لومعم اذهو هعم

 .يلع اولاتحاف :نوديكف (يواصلا ةيشاح) .ارفم اودحت ملف نوداقو مكسفنأل اولاتحاف يأ :نوديكف

 بنطأو «صاصتخالا ليبس ىلع ةرخآلا يف رافكلا لاوحأ "ناسنإلا ىلع ىتأ له" ةروس ف ركذ :خلإ نيقتملا نإ
 (يواصلا ةيشاح) .نيتروسلا نيب لداعتلا لصحيل ؛انه لعف ام سكع نينمؤملا لاوحأ يف



 تاللسرملا ةروس 1 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 لكأملا نأب مالعإ هيف :2) َنوُجَتَسَي امِم َةكَوَفَو .ءاملا نم ةعبان ::2) ِنوُيْعَو اهرح نم

 .بلغألا 00000700 فالخب مقاوهش ظ0000 تنرشملاو

 نم 27 نولمعت قنص امي .نانهحع يأ ناخب انبوش اويتشاو وك :مهل لاقيو

 َنيِبَذَكُملَي ٍذَِمَوَي لَيَو 2: َنيِيِسَحُمْلا ىرخت نيقتملا انيزج امك َكِلاَذَك اَنِإ .ةعاطلا
 يفو «توملا ىلإ هتياغو نامزلا نم ًاليلق ايندلا ف رافكلل باطخ ْاوُعَتَمَتَو أولك 2

 57 رت - ١ رد سا 2 دا ل ب ع قا دف 5 97 و 5 و 0 ل

 - مم مه ليف اذِإَو م َتيبذكملل , ديم ويب ليو برا نلوم رج ركنإ مه ديدع اذه

 ئأبف 22: َنييذكمال ٍذِبَمَوَي َلَيَو .نولصي ال +2: تروغعكري ال اولص أوغكرأ

 دعب هللا بتك نم هريغب مهناعإ نكمب ال يأ + 70 و فو نا رغلا قا ءهدذعب ثيدح
 أ

 12ش 779 هريغ هيلع لمتشي مل يذلا زاجعإلا ىلع هلامتشال هب مهبيذكت

 يف امك ءتقو نود تقوب ةديقم ةنجلا ةهكاف تسيلف «ةرضاح اهودجو ةهكاف اوهتشا ىمف يأ :مقاوهش بسحب

 ةهكافف ءضعب نود تاقوأ ضعب ا ل :هلوقو ءايندلا ةهكاف عاونأ

 وه يذلا فرظلا يف "نيقتملا" ريمض نم لاحلا عضوم يف هنأ ىلإ ريشي :اوبرشاو اولك :مهل لاقي .تقوب ةديقم ايندلا

 (نيلامكلا ريسفت) .فنأتسم مالك هنإ :ليقو «كلذ مهل الوقم لالظ يف نورقتسم مه يأ «لالظ يف

 «نينسحملاو نيقتملا نيب ةرياغم ال :تلق نإف .نينسحملا يرحب هكاوفلاو نويعلاو لالظلاب يأ :نيقتملا انيزج امك
 ناميإلا لصأ مهدنع نم نينسحم ابو «ةعاطلا يف نولماكلا نيقتملاب داري نأ :باوجلاو «هسفنب ءيشلا هيبشت هيفف

 يف ةلئامملاف ,نامبإلا لصأ هدنع ناك نمل تباث ةعاطلا يف نيلماكلل تباث وه امك ءارجلا اذه نأ :نيعملا ريصيو

 (يواصلا ةيشاح) .تاحجردلاو بتارملا يف ال «ةيآلا ْق ترك ذ يتلا فاصوألا

 ريسفت) .ةفيرشلا يناعملاو ةحضاولا ججحلا ىلع هلامتشا هزاجعإ هوحو ةلمج نمو :زاجعإلا ىلع هلامتشال

 اوبذكيو هزاجعإ مدع عم هريغب اونمؤي نأ زوجي ذإ ؛ناكمإلا مدع نم هاعدا ام جتني ال ليلعتلا اذهو (يواضيبلا

 ,نيدلا لوصأ يف امل قفاوم ةميدقلا بتكلل قدصم نآرقلا نأل :ليلعتلا يف حراشلا لاق ولف ءزجعملا نآرقلاب

 عم هريغب ناميإلا نكمي الف ءهيف دوحجوم هريغ يف ام نأل ؛بتكلا نم هريغ بيذكت هبيذكت نم مزليف

 (يواصلا ةيشاحإ .ىلوأ ناك «هبيذكت



 أبنلا ةروس 08 نوثالثلا ءزجلا

 ةيآ نوعبرأو ىدحإ ةيكم أبنلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 0 ميظَعْلا اَبكلآ نع ؟اضعب شيرق ضعب لأسي نولء استي اء يش يئأ نع هع

 لمتشملا ل برجل ءيشلا كلذل نايب

 نورفاكلاو هنوتبثي نونمؤملاف (2) َنوُفلَتْحُم هيِف َرُم ىِذَلا .هريغو ثعبلا ىلع

 () َنوُمَعَيَس 5 .هل مهراكنإ ىلع مهي لحي ام () َنوُمْعَيَس عدر الك .هنوركني

 ىلإ ىلاعت أموأ مث ءلّوألا نم ّدشأ يباثلا ديعولا نأب ناذيإلل "مث" ب هيف ءيحو ديكأت

 0 :لاقف ثعبلا ىلع ةردقلا

 منو مل" يف امك ءفلألا فذح مث "امع" راصف «ةنغلا يف امهكارتشال ؛ميملا يف نونلا تمغدأ ءام نع :هلصأ :مع

 ةنيلامكلا ريس .ءازهتسا نع نينموملاو دلك يبنا نولأسي وأ :خ! ضعب لأسي .اميف امو امل :لصألا يف اهإف ؛"ميفو

  (يواصلا ةيشاح) .نايبلا فطع نايبلاب دارملاو «ةيماهفتسالا "ام" ب هنع ربعملا يأ :ءيشلا كلذل نايب

 (يواصلا ةيشاح) .هميظعتو رمألا ميخفت نع ةيانك وه لب ءايقيقح اماهفتسا سيلف يأ :هميخفتل ماهفتسالاو

 كلذ يف مهنع ءاطغلا فشكل ؛ةمايقلا يف وأ عزنلا دنع مهي لزني ام ئيعملاو ,”"نوملعي" لوعفم :خلإ مهب لحي ام
 انهه "مث" نإف :ئئاثلا ديعولا نأب (يواصلا ةيشاح) .لزن ئيعمه :عراضملا يف مضلاو رسكلاب لحي لحو «تقولا

 (نيلامكلا ريسفت) .دشأ لب ديدش رحزو عدر مكل :ليق هنأكف «يتترلا يخارتلاو داعبتسالل

 ةلالدلا هجوو «ةعست اهنم ركذو ءاهيلع ةلادلا ةلدألا ىلإ يأ ؛ثعبلا ىلع ةردقلا ىلع راشأ يأ :خل! ىلاعت أموأ مث

 :هلوقو :"يحركلا" يفو (انخيش) .ثعبلا ىلع رداق وهف ءايشألا هذه ىلع ارداق ناك ثيح ىلاعت هنإ :لاقي نأ

 فيك باوج ىلع "ثعبلا ىلع لمتشملا نآرقلا نم" قباسلا هلوق نم همدق امو اذمي راشأ "خلإ ىلاعت أموأ مث"

 وه هنع نولءاستي يذلا ميظعلا أبنلا ناك امل هنأ :هحاضيإو ؟هلبق امب "داهم ضرألا لعج ملأ" :هلوق طبتراو لصتا

 ةتردق لامك ىلع ةلادلا ةبيجعلا قئالخلا هذه هيلإ فاضي نم قلخي ملأ :مهل ليق «هنوركني اوناكو روشنلاو ثععبلا

 نأ ررقت دق هنأل ؛ثعبلا ىلع هتردق مكراكنإ هجو امف «هتئيشم قفوو هتدارإ عوط ءايشألا عيمج نأو .هرهق ةياغو

 هنأ الخ «قلخلاك عادبإلاو ءاشنإلا نيعمج لعجلا اذهو «ضارعألاو تافصلا لوبق يف رادقألا ةيواستم ماسحألا
 (لمجلا ةيشاح) .ةميركلا ةيآلا يف امك هل ماع اذهو «ةيوستلاو ريدقتلا نعم هيفو ءئيوكتلا ءاشنإلاب صتخم



 أبنلا ةروس م“ نوثالغلا ءزجلا

 سل صح ل لإ ا نور عارف د ع ص رد ع

 0 اهي تبثت 25 دلال لابن .دهملاك ًاشارف () ادهم ضْرَأْلا ٍلَعْجح ْرَل

 لا 5 تت "م + ةحاو 2 اًناَبُس 00 َئلَعَجَو

 تاومس عبس اعَبَس َمُكَفَوَف اتيَتَبَو .شياعملل اتقو 2) اًماَعَم راب اَنلَعَجَو

 َجاَرِس اَنلَعَجَو .نامزلا رورم اهيف رثؤي ال ةمكحم ةيوق يأ «ةديدش عمج 29 اًداَدِش

 ناح يلا تاباحسلا ترصْعمْلا َنِم داك راو .سمشلا يعي ءاداقو 2 اًجاهَو ري

 َجرْخُمَل .ًابابص ج0 اَجاّنخ ٌءآَم ضيحلا نم تند يلا ةيراجلا رصعملاك ءرطمت نأ اه
2003 

 00  ةفح 2 * اًفاَقْلَ نيتاسب كاوا :نكلاك هكر انا و لمن اًنَح لهب

 نعم. نوكي نأ زوجيو .رييصتلا نيعم لعجلا نأل ؛ناث لوعفم "داهم"و ءلوأ لوعفم "ضرألا" :ضرألا لعجن ملأ
 (لمجللا ةيشاح) .ايناث الوعفم هنوك رهاظلاف "اتابس" امأو .كلذك "اداتوأ"و «ةردقم الاح "اداهم" نوكيف «قلخلا

 ليقثلا مونلا بارغك مضلاب :اتابس (يواضيبلا ريسفت) .هيلع مونيل ؛دهمي ام هب يمس ردصم «يبصلل يأ :دهملاك

 عطقي مونلا يف ناك املو ءعطقلا :تبسلا :مكنادبأل ةحار (يواصلا ةيشاح) .لتقك تبس هلعفو «ةحارلا هلصأو

 .ساسحإلا عطقو «مونلل ةمزاللا ةحارلا ازاحم تابسلاب ديرأ ءاهل ةحار كلذ يفو «كاردإلا نع ةرهاظلا ساوحلا

 ريدقتب افرظ انهه عقو يميم ردصم هنأ نعي ؛هب نوشيعي امهيف نولصحي :شياعملل اتقو (نيلامكلا ريسفت)
 .يننامز فرظ "اشاعم" نأ ريشي :شاعملل اتقو (نيلامكلا ريسفت) .نامز مسا هنوك مظنلا يف لمتحي :ليقو ءفاضملا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةركن نوكي ال لوألا لوعفملا نأل ؛ناث لوعفم ال "اجارس" ةفص "اجاهو" نأل ؛انقلخ يأ :انلعجو

 ةرصاع ال ةروصعم يهو تاباحسلا تارصعملا تناك امل :تاباحسلا .تءاضأ اذإ رانلا تجهو :اجاهو

 - ولو :ليق ءدصحي نأ هل ناح اذإ عرزلا دصحا :مهلوق يف امك «ةيدعتلا نود ةنونيحلل ةزمهلا نأب هلوأ ةرصعمو

 .اهجو ناكل لفط اذو محل اذ راص يأ «لفطأو محلأو رسيأو رسعأك ذحأم اذ لعافلا ةروريصل ةزمهلا تلعج

 .اهابش رصع يف تلعدو تضاح ىلا ةأرملا :رصعملا :"تادرفملا" يف :خإ رصعملاك

 :يضاقلا لاقو ؛هسفنب جو هجن :لاقي ءايدعتمو امزال ءاح دقو «يدعتملا "جن" نم مظنلا يف هنأ ئععي :ابابص

 ضعبب اهضعب افتلم يأ "تانج" ةفص :ةفتلم (نيلامكلا ريسفت) 0 نم هذحأف «ةرثكب ابصنم



 أبنلا ةروس ضع نوثالعلا ءزجلا

 انقو (2) اًَمَقِيِم َناك قئالخلا نيب ٍلَصَمْلآ موي َّنِإ .فرشأو فيرشك فيفل عمج
 هل نايب وأ لصفلا موي نم لدب نرقلا روُّصلأ ىف حفني ّمَوَي .باقعلاو باوثلل

 .ةفلتخم تاعامج م2) اًجاَوْقُأ فقوملا ىلإ مكروبق نم َنوُنْأَتَف ليفارسإ تا

 © َبَوَبَأ ٌتَناَكَف ةكئالملا لوزنل تملك (بسحلاو ديدشتلاب ٌءاَمَسلأ ٍتَحِتفَو
 رثكألل

 هلثم يأ .ءابه 22) اَباَرَس ٌتَناَكَف اهنكامأ نع اب بهذ ُلاَبَللا ِتَرْيسَو .باوبأ تاذ

 رب َنيغطلَل .ةدصرم وأ ةدصار 20 اًداَصرِم تناك َمَثَهَج َّنِإ .اهريس ةفخ يف

 0 ل .اهولخ ديف مهل اعجرم 22) انام اهوزواجتي الف نيرفاكلا

 ماللا رسكب فل عمج هنأ :يتاثلاو .هل دحاو ال ةفتلم "فافلأ" :يرشخمزلا لاق :"نيمسلا"ةرابع :خلإ فيفل عمج

 .داهشأو ديهشو «فارشأو فيرش :هلثمو «يئاسكلا هلاق ءفيفل عمج هنأ :ثلاثلا ءرارسأو ورس وحن نوكيف

 مضلاب فل عنج وأ ؛عارذأك هل دحاو ال وأ ,عاذجأو عذجك .فل عمج وأ يأ :فيفل عمج (لمجلا ةيشاح)

 (نيلامكلا ريسفت) .ةعمتجم ةرجش يأ ءءافل عمج يهو
 ةلدألاب تبثأ يذلا ثعبلا تقو ام :هريدقت ردقم لاؤس باوج يف عقاو فنأتسم مالك :خلإ لصفلا موي نإ

 كلذب راشأ :باوغلل اتقو (يواصلا ةيشاح) .هيف رافكلا ددرتل "نأ" ب هدكأو «ءلصفلا موي نإ :لاقف ؟ةمدقتملا

 (يعركلا ريسفت) .باقعلاو باوثلا نم هب هللا دعو ام روهظ تقو هنوكب ديقم نامز تاقيملا نأ ىلإ

 ءامسلا اذإ" :هلوق ةقفاومل ققشتلا وه لب «باوبألا حتف نم فرع ام حتفلاب دارملا سيل هنأ ىلإ كلذب راشأ :تققش

 راهنلا فصن هارت ام :بارسلا :ابارس (يواصلا ةيشاح) .دراولاب هترسف ام ريخو "ترطفنا ءامسلا اذإ" "تقشنا

 ىلع عملا نوكيو هرهاظ ىلع بارسلا ءاقبإ بسانملا (سوماقلا) .رابغلا :ءابحلا :ءابه (سوماقلا) .ءام هنأك

 لابحجلا كلذك ءام هنأك بارسلا ىري امكف عقاولا فالح يئرملا نأ ثيح نم بارسلا لثم تناكف يأ .هيبشتلا

 #باَحّسملا رم ٌرُمَث يهَو ةَدِماَح اَهُبَسْحَت َلاَبحْلا ىَرتَول :ىلاعت هلوقل عقاولا يف كلذك تسيلو لابج اهنأك ىرت
 ْ / 00 (يواصلا ةيشاح) .ةغللا يف دحوي مل ءابحلاب بارسلا ريسفتف الإو (88 :لمنلا)
 لعجت دقو «هب قلعتم "نيغاطلل" :هلوقو ءدصارلا ئيعمب. ةغلابملا ةينبأ نم داصرإلا نأ ىلإ ريشي :ةدصرم وأ ةدصار

 عضوم عم. ناكم مسا "داصرم" لعجي دقو "اداصرم" نم لك لدب وه وأ "ام"ب اقلعتم لعجي دقو هل ةفص
 ءيشلا تدصر نم "اداصرم" نأ ىلإ راشأ :ةدصرم وأ (نيلامكلا ريسفت) .يرهوجلاو بغارلا حرص هبو ءدصرلا
 .هل تددعأ هل تدصرأ :لاقي ءمهل ةدعم نعم. ةدصرم وأ مههل ةبقرتم ءرافكل ةدصار يهف «هتبقرت اذإ هدصرأ



 دا ةروس ضب دوااالا مرا
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 كل 3 دل يكرم ام م29 اًَئَرَُش اََو مو اَدَرَب ايف َنوقوُدَي ال 00

 ديدص نم ليسي ام «ديدشتلاو فيفختلاب 2 َقاَصَعَو ةرارح ا ةياغ اخ ءام اًميِمح

 ل رثكألل 0

 بنذ الف مهلمعل اقفاوم +7: اقافو ٌءاَرَج كذب اوزوج ,هنوقوذي مهِإف ؛رانلا لهأ

 نوفاخي َنوُجَرَي ال راح حِجَنِإ .رانلا نم مظعأ باذع الو ءرفكلا نم و

 ا > َباَدِك نآرقلا اًنِتياَعِب اوي دكو «ظيعبلا مهراكنإل 229 اًباَسِح
 2 5 م

 د
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 (نيلامكلا ريسفت) ."نيغاطلل" ف ريمضلا نم الاح لعجي دقو «ردقملا "افولحدي" ريمض نم يأ :ةردقم لاح

 :لاق لب «ةدم رانلا لهأل لعجي مل ىلاعت هللا نإ :لاق نسحل نع يور ام :اهدحأ ءاهوجو هيف اوركذ :خلإ اباقحأ

 ,دولخلا الإ ةدع باقحألل سيلو «دبألا ىلإ بقح لحد بقح ىضم اذإ هنأ الإ وه ام هللا وف "اباقحأ اهيف نيثبال"

 لهأ ملع ول ءاوحرفل ايندلا ىصح ددع رانلا يف نوثبلي مهنأ رانلا لهأ ملع ول :لاق دوعسم نب هللا دبع نع يورو

 دحاولا بقحلاو «ةياف ىلع لدي ال باقحألا ظفل نأ :يناثلا هجولا ءاونزحل ايندلا ىصح ددع نوثبلي مهنأ ةنحلا

 عاونأل تيقوت اذهف ءاقاسغو اميمح الإ ابارش الو ادرب اهيف نوقوذي ال اباقحأ اهيف نوثبلي مهنأ :يعملاو «هانتم

 اباَذَع لإ كايا نلف :هلوقب ةحاوسنم ةيآلا أ :ثلاثلا هجولا .اهيف مهثبلل تيقوت ال «هنولدبي يذلا باذعلا

 (لمجلا ةيشاح) .لصح دق دولخلاو «عفترا دق ددعلا نأ يعي (؟ ٠ :أبنلا)

 نوثالث رهش لك ءارهش رشع ينثا ةنس لك «ةنس نونامث :دحاولا بقحلاو :"بيطخلا" فو ؛هلوأ مضب :بقح
 فنأتسم هنأ :اهدحأ «هجوأ هيف 6 نوقوذدي ال. بلاط 1 ىلع نع كلذ يور (ةنس فلأ موي لك «ءاموي

 ةفص هنأ :ثلاثلا «ةلخادتم يهف «نيقئاذ ريغ نيثبال يأ ؛"نيثبال" يف ريمضلا نم لاح هنأ :يناثلا كلذ مهنع ربخأ

 لوقت «ةديبع وبأو يئاسكلا لاق هلثمو «مون :دربلا :سابع نبا نع يور :امون ادرب (لمجلا ةيشاحإ ."اباقحأ"ل

 (بيطخلا ريسفت) (خ) .مونلا دربلا بهذأ يأ دربلا دربلا عنم :برعلا

 ةغل مونلا ىلع دربلا قالطإ .هشطع نكس مان اذإ ناشطعلا نأ قرت الأ هبحاص دربي هيكل ؛ادرب مونلا يع :امون

 ءانثتسالا نأ همالك ةيضق :خلإ اميمح نكل (لمجلا ةيشاح) .شطعلا ةروس عطقي هنأل ؛كلذب يمسو ءليذه

 نم ءانثتسالا نأل ؛"ابارش" نم لدب هنأ نسحألاو «"ابارش الو" :هلوق مومع نم الصتم نوكي نأ زوجيو «عطقنم

 اوزوح" :هلوقب رسفملا هردق فوذحل ردصملا ىلع بوصنم 4 اقافو ءارزج (يواصلا ةيشاح) .بجوم ريغ مالك

 «لعافلا مسأب هليوأتب "ءازج"ل ةفص "اقافو" نأ ىلإ كلذب دانشا :لإ مهلمعل اقفاوم (يواصلا ةيشاح) : "كلذ

 (لمجلا ةيشاح) .ةغلابملا دصقل ؛هتيرذدصم ىلع قاب وأ «قافو باذ يأ «فاضم فذح ىلع نوكي نأ حصيو



 أبلا ةروس ضن نوثالعلا ءزجلا

 حوللا يف ابتك 02: بدك هانطبض ُهَتْيَصْحَأ لامعألا نم .” م ّلُكَو ابيذكت

 ةرخآلا يف مهل لاقيف يأ أوقوُدَق .نآرقلاب ديب كلذ نمو هيلع يزاجنل ؛ظوفحملا

 قوف (2) اَباَذَع الإ َمُكَديِرَن نَلَق مكءازج اوقوذ :مهيلع باذعلا عوقو دنع

 نم لدب نيتاسب َقيآَدَح .ةنجلا يف زوف ناكم (2) اَراَعَم َنيقكُملل نإ .مكباذع
 نهيدث تبعكت يراوح َبِعاَوَكَو .ازافم ىلع فطع 9 اّبَتَعَأَو هل نايب وأ "ازافم"

 اَسْأكَو .ءارلا نوكسو ءاتلا رسكب بَ عمج ءدحاو ّنس ىلع /ج2) اًباَرَتَأ بعاك عمج

 ةنجلا 10 را ا يدم لاتقل فو ءاحملاحم ةئلام ارمح م2: ًقاَهد

 يف كلام نبا 0 «هريغ نولوقي ال «برعلا مالك يف شاف هلك لعف باب يف لاعفو :يرشخمزلا لاق :ابيذكت

 (نيلامكلا ريسفت) .ريسفتلا ةطيرش ىلع رامضإلاب بوصنم :ءيش لكو (نيلامكلا ريسفت) .ليلق هنإ :ليهستلا
 هنأ :يناثلاو ءردصملا سفن يف زوجتلاف ,.هاصحأ يأ "انيصحأ" نيعم نم ردصم هنأ :اهدحأ .هجوأ هيف :خلإ اباتك

 يف بتكلاو ءاصحإلا ءاقتلال :يرشخمزلا لاق ءلعفلا سفن يف زوجتلاف «"انبتك" ئععم يف هنأل ؛"انيصحأ"ل ردصم

 (لمجلا ةيشاح) .حوللا يف ابوتكم ئيعمب لاحلا ىلع ابوصنم نوكي نأ :ثلاثلا ءليصحتلاو طبضلا ئعم

 .طبضلا ىئيعم يف ناكرتشي ةباتكلاو ءاصحإلا نإف ؛"هانيصحأ"ل قلطم لوعفم هنأ ىلع ريشي :ابتك

 (يواصلا ةيشاح) .مدآ نب ىلع ةظفحلا فحص يف :ليقو :ظوفحملا حوللا يف (نيلامكلا ريسفت)
 .هنم دشأب اوثيغأ باذعلا نم عونب اوثاغتسا املك «رانلا لهأ ىلع نآرقلا يف ةيآ دشأ هذه :ليق :مكديرن نلف

 (نيلامكلا ريسفت) .ردصم ازوف :ليقو ,ناكم مسا وهف :خلإ ناكم .بلطملاب رفظلا :ازافم (يواصلا ةيشاح)

 مسا هنوك ريدقت ىلع ضعبلا لدب يأ :"ازافم" نم لدب (يواصلا ةيشاح) .رفظلاو حاجنلا :زوفلا :ةنجلا يف زوف

 :لاقي "نايبلا حور" فو «تعفترا يأ :تبعكت (نيلامكلا ريسفت) .اردصم هنوك ريدقت ىلع لامتشا لدب «ناكم

 تراصف «ريسي عافترا عم ترادتسا يأ نهيدث تبعكت :"لمجلا" يفو «عفتراو اهيدث رهظ ابوعك ةأرملا تبعك

 (نيلامكلا ريسفت) .يلحو يلحك يد عمج ءايلا ديدشتو لادلا رسكو ءاثلا مضب يدنلا :نهيدث .بعكلاك

 ديدشتلابو «ةلعافملا يف درطم هنكل «يثالثلا لعف ردصم ففخملا "الاعف" نإف ؛ابذك يأ يئاسكلل. :فيفختلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل



 أبنلا ةروس 54 نوثالغلا ءزجلا

 برش دنع ايندلا يف عقي ام فالخب «هريغل دحاو نم ابيذكت يأ ديدشتلابو ءابذك يأ

 كب اًباَسِح ءازج نم لدب َءآَطَع ءازج كلذب هللا مهازج يأ َكَيَّر نِّم ٌءاَرَج .رمخلا
 بر .يبسح :تلق ئح ىلع رثكأ يأ ,ئبسحأف ناطعأ :مهطوق نم ءاريثك يأ

 دص

 رج عم هعفربو .كلذك نيَمحّرلا اَمُْجْيَب اَمَو عفرلاو رجلاب ضَرألاَو ٍتوَمَّسلا

 بوصنم :يرشخمرلا لاق :ءازج نم لدب (نيلامكلا ريسفت) .ليعفتلا نعم ء يحب ددشملا "الاعف" نإف :ابيذكت

 ريسفت) .اقلطم الوعفم نكي مل اذإ ردصملا لمعي امنإ هنأل ؛يضاقلا هب ضتري ملو «هب لوعفملا بصن ءازجلاب
 نبا لاقو ,يبسح لاق ىح هيفكي ام هتيطعأ يأ انالف تبسحأ :لاقي ءايفاو ايفاك يأ :اباسح (نيلامكلا

 .حراشلا هعبتو ءاريثك ءاطعإ :ةبيتق
 (نيلامكلا ريسفت) .يبسح لاق ىح هافك اذإ ءيشلا هبسحأ نم ايفاك :يضاقلا لاقو :اريثك يأ

 امهيف عفرلا :ةءارقلا نم هجوأ ةثالث هيف "نمحرلا"و "تاوامسلا بر" :"ريبكلا" يف ام ليصفتلاو :عفرلاو رجلاب

 عم لوألا ف رحلاو ءرماع نب هللا دبعو مصاع ةءارق وهو امهيف رحلاو ءورمع يبأو عفانو ريثك نبا ةءارق وهو
 ءأدتبم "تاوامسلا بر" نوكي نأ :اهدحأ ءهوجو عفرلا يفو ,يئاسكلاو ةرمح ةءارق وهو يناثلا يف عفرلا

 ."اباطخ هنم نوكلمي ال" فنوتسا مث «هريخ "نمحرلا"و
 وه :ريدقتلاو «أدتبملا رمضي نأ :اهئلاثو ءهربح "نوكلمي ال"و ؛ةفص "نمح رلا"و ءأدتبم "تاوامسلا بر" :اهيناث

 نم لدبلا ىلعف رجلا هجو امأو «نيربح "نوكلمي ال"و "نمحرلا" نوكي نأ :اهعبارو «نمحرلا وه تاوامسلا بر

 هريخو «أدتبم هنوكب عوفرم يناثلاو «”"كبر" نم لدبلاب لوألا رجف يناثلا عفرو لوألا رح هحو امأو ."كبر"
 .اصخلم «برلل ةفص رجلاب نمحرلاو ,"كبر" نم لدب "تاوامسلا بر" :"نايبلا حور" فو «"نوكلمي ال"

 هنأ ىلع ورمع يبأو ريثك نباو عفانل هلبق ام عفر عم عفرلابو «هلبق امل ةفص مصاعو رماع نبال رحلاب ٍنيعي :كلذك
 ام هربخ أدتبم وأ فوذحم ربخ هنأ ىلع يئاسكلاو ةزمحل "تاوامسلا بر" رح عم هعفرو «هلبق امل ربخ وأ ,ةفص

 دحأ ردقي الف ؛مويلا كلذ يف لالجلا ةبلغل ؛ضرألاو تاوامسلا لهأ نم يأ :قلخلا يأ (نيلامكلا ريسفت) .هدعب

 ءضارتعالا ليبس ىلع يأ :ردقي ال يأ (يواصلا ةيشاح) .باذع عفر يف الو «ءالب عفد يف ىلاعت هباطخ ىلع
 (نيلامكلا ريسفت) .ضارتعالا ال عوضنلا قيرطب اهنِإف ؛ةعافشلا يئاني ال كلذو



 لاح امَص ُةَكَِمْلآَو هللا دنج وأ ليئربج ولآ ُموُقَي " 0 ال كر
 َلاقَو مالكلا يف ُنَحَيلآ ُهل َنِذأ َنَم الإ ل1 ل نيفطصم يأ

 قف ُموَمْلا َكِلاَذ .ىضترا نمل اوعفشي نأك ةكئالملاو نينمؤملا نم 2 اًباَوَص الوق

 يأ ا «عز) اًباكم -هَبَر لإ دج َءاَش نَمُف ةمايقلا موي وهو هعوقو تباثلا

 نا هك راك ىآ ا آَنإ .هيف باذعلا نم ملسيل ؛هتعاطب هللا ىلإ عحر

 هتفصب "ًاباذع"ل فرظ َمَوَي بيرق تآ لكو «نآلا ةمايقلا موي باذع يأ اير

 هيبنت فرح ّي ٌرِفاكلا لوقَيَو رشو ريخ نم ُهاَدَي َتَمَّدق ام ئرما لك ُهَرَمْلآ ُرظَي

 00 امدنع كلذ لوقي ءبّذعأ الف عي قة 3 تنك ىنتّتيَل

 ,ةكئالمم اوسيل هللا دونج نم دنج حورلا :اعوفرم سابع نبا نع هيودرم نباو متاح يبأ نبا ىور :هللا دنج وأ

 هل لاقي يذلا كلملا :"ءايحإلا" يف يلازغلا مامإلا لاقو ءدنج ءالؤه :لاقو ةيآلا أرق مث ءلحرأو يديأو سؤر مهل

 وهو مسج يف حور هسافنأ نم سفن لك يف نوكيف سفنتي هنإف ؛ماسحألا يف حاورألا جلوي يذلا وهو ؛حورلا

 (نيلامكلا ريسفت) .مهرئاصبب بولقلا بابرأ هدهاشي قح
 اوردقي مل اذإ هللا نم مهرقأو قئالخلا لضفأ مه نيذلا ءالؤه نأ ىععملاو "نوكلمب ال" :هلوقل ديكأت :نوملكعي ال

 قئالخلا لضفأ مه نيذلا ءالؤه نإف :ىضترا نمل (يواصلا ةيشاح) .مهريغ كلمي فيكف «هنذإب الإ اوعفشي نأ
 .مهريغ هكلعي فيكف هنذإب الإ ىضترا نمل ةعافشلاك اباوص نوكي امم اوملكتي نأ اوردقي مل اذإ هللا نم مهيرقأو

 .ةفص "مويلا"و "كلذ" ربح وأ «مويلا ةفص "قحلا"و «ربخنو أدتبم "مويلا كلذ" :خل! مويلا كلذ (يواضيبلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت)
 (نيلامكلا ريسفت) .بيرق توملاو ءهؤدبم توملا اضيأو «هجولا اذهب ابيرق مويلا نوكيف يأ :بيرق تآ لكو
 :ةيقارغتسالا "لا" نم مومعلا ذخخأو ءارفاك وأ املسم يأ ئرما لك (ر) .أرملا رظني موي انئاك اباذع يأ :هتفصب

 رثكأ نأل ؛ركذلاب نيديلا صحو ,هتفيحص يف اتباث رشو ريح نم همدق ام لك ىري :قيعملاو «ةيؤرلا نيعمب رظنلاو
 ."تمدق" لوعفم ةيماهفتسا وأ ."رظني" لوعفم ةلوصوم "ام" :تمدق ام (يواصلا ةيشاح) .اممب لوازت لاعفألا

 ظ (نيلامكلا ريسفت)



 تاعزانلا ةروس لش نوثالعلا ءزجلا

 .ابارت يوك :ضعبل اهضعب نم صاصتقالا دعب مئاهبلل ىلاعت هللا لوقي
 ةيأ نوعبرأو تس ةيكم تاعزانلاو ةروس

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 2: اَطَقَن ِتطِشَتلَآَو .ةدشب ًاعزن 2 اَهْرَع رافكلا حاورأ عزتت ةكئالملا ِتَحِرتلآَو
 كملف ١ اًَحِبَس ٍتَحِبَسلاَو .قفرب اهلست يأ «نيسولا جاورا طشنت ةكئالملا

 اهبلست :ةحخسن 6

 قبست 57 0 قت ِتَقِبَسلَف ا يأ «ىلاعت هرمأب ءامسلا نم حبست

 0 ا م اد ِتَرْبَدَمْلاَف .ةنحلا ىلإ نيئمؤملا حاورأب
 لتاقم نع يور اذك

 ,ةمايقلا موي مهلك قلخلا رشحي :هذ ةريره يبأ نع رذنملا نباو ريرج نبا جرحخأ :خلإ صاصتقالا دعب مئاهبلل

 لوقي نيح كلذف ءابارت ىوك :لوقي مث «ءانرقلا نم ءامجلا ذخأي نأ هللا ا و باودلاو مئاهبلا

 فوصومل ةفص "تاعزانلا" :اقرغ تاعزانلاو (نيلامكلا ريسفت) .هلثم دهاحم نعو ءابارت تنك ىتيل اي :رفاكلا

 :قرغلاو «ةدشب هرقم نم ءيشلا بذج عزنلاو (لمجلا ةيشاح) .ةكئالملا :هلوقب حراشلا هيلإ راشأ امك فوذحم

 ءادوجوم هطرش نوكيف «عزنلا نم عون هنأل ؛تاعزانلل قلطم لوعفم وهف «قارغإلا نيعم. دئاوزلا فذحب ردصم

 (نايبلا حور) .هلماع عم ردصملا قافتا وهو

 نم لوعفم هنأ ىلإ ريشي :اعزن (نيلامكلا ريسفت) .روصنملا نب ديعس هجرخأ هدد يلع نع روثأملا وه اذك :ةكئالملا
 (نيلامكلا ريسفت) .نيلو قفرب بذجلا وه :طشنلا :اطشن تاطشادلاو (نيلامكلا ريسفت) .هظفل ريغ

 نوكت رئبلا نم ولدلا جارإ نإف ؛اهجرخأ اذإ رئبلا نم ولدلا طشن نم قفرب ماللا ديدشتو نيسلا مضب :اهلست يأ

 ريسفت) .جرخي يح دلحلاو رافظألا نيب ام رافكلا حاورأ طشنت ةكئالملا يه :يلع نع روثأملا ريسفتلا فو .ةداع قفرب

 يور اذك .هيرج يف عرسأ اذإ حباس :هل لاقي «داوحلا سرفلاك ةعرسب لزنت يأ :ءامسلا نم حبست (نيلامكلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ضرألاو ءامسلا نيب نينمؤملا حاورأب حبست ةكئالملا يه :يلع نعو «دهاحم نع
 تناك ءاوس «ملاعلا اذه يف راثآ اهنم رهظي نأ دعبي ال ةفيرشلا سوفنلا نإ مث :"نايبلا حور" يف لاق :ارمأ تاربدملاف

 ىلإ هدشري تاومألا ضعب نأ مانملا يف ىري دق ناسنإلا نأ ىرت الأ «تاربدم نوكتف ءال وأ نادبألا نع ةقرافم

 رادج نم ءايحألا ضعب لحدي دقو ءىصحت ال ةريثك هرئاظنو هل اهلحيف ةلأسم نع هلأسيف هذاتسأ ىريو «هبولطم

 - اذه ف وهو حورلا ديب ريبدتلا ناك اذإف (ةداعلا قرخ ىلع كلذو ءاهيضقيف ةجاح هل نم ضعب ىلع هوحنو



 تاعزانلا ةروس "ا نوثالغلا ءرجلا

 نثعبتل يأ ءفوذحم ماسقألا هذه باوحجو .هريبدتب لزنت يأ ءايندلا رمأ ربدت ةكئالملا

 لك فحري امي ىلوألا ةخفنلا م لا ُفْجَرَت موي .يف لماع وهو ةكم رافك اي
 ةيناثلا ةحفنلا (2) َةَفِداَرلَآ اَهْعَبَتَت .اهنم ثدحي امب تفصوف لزلزتي يأ ءءيش

 ءامهريغو نيتخفنلل عساو 5 ,"ةفجارلا" نم لاح ةلمحلاو .ةنس نوعبرأ امهنيبو
 ناخخشلا هاور ثيدح يف درو انك

 .ةقلق ةفئاخ (2) ٌةَفِحاَو ٍذِيَمَوَي ثولق .ةيناثلا بقع عقاولا ثعبلل هتيفرظ حصف

 راصبألاو بولقلا بابرأ يأ َنوُلوقَي .ىرت ام لول ةليلذ (2) ٌةَعِشَح اَهُرَصَبَأ

 امهنيب فلأ لاخدإو ةيناثلا ليهستو نيتزمهلا قيقحتب اَنِءَأ ثعبلل ًاراكنإو ءازهتسا
 ؟ةايحلا ىلإ توملا دعب درنأ قى 0 ةَرِفاَْل ف ودود رحل نيعضوملا ْق نيهجولا ىلع

 الأ ,ةلمجلا يف باجح دسجلا نأل ؛اريثأت دشأ ندبلا ةقرافم دعب وه لب «خزربلا ىلإ هنم لقتنا اذكف «نطوملا -

 (اصخلم) .هوحن وأ مايغ اهبجحي مل اذإ اقارحإ دشأ سمشلا نأ ىرت

 بابسأ مهف «ىلاعت هللا وه ةقيقح ربدملاو «زاحم ةكئالملا ىلإ ريبدتلا دانسإ نأ ىلإ كلذب راشأ :هريبدتب لزنت يأ

 مسقلا نأل ؛رفاكلاو ملسملل اماع ثعبلا ناك نإو مهصخ :ةكم رافك اي (يواصلا ةيشاح) .ريبدتلل رهظم ةيداع

 بوصنم هنإ نيعي :موي (يواصلا ةيشاح) م ا درجمم قدصم ملسملاو ءركنملل نوكي امنإ

 (نيلامكلا ريسفت) .فوذحملا باوجلاب

 فحرلا ببس لعجحب فرظلا يف زوجتلا وأ «هببس اهنأل ؛يزاحم دانسإلا نأ ىلإ هب راشأ :اهنم ثدحي امب تفصوف
 نكميو «ةفحارلا ءاضقنا دعب ةفدارلا ثودح نأل ؛ةردقم لاح :ليق :ةفجارلا نم لاح (لمجلا ةيشاح) .افجار

 ."عساو مويلاف" :هلوقب فنصملا ريشي كلذ ىلإو «دحاو موي يف امهوصح رابتعاب ةنراقملا لعجي نأ

 ؛عساولا تقولا كلذ يف نوثعبي م 0 عساولا تقولا يف نثعبتل :ىعملاو :ّخلإ عقاولا ثعبلل

 ,"ةفجاو"ب بوصنم "ذئموي"و ءأدتبم :خإ بولق (نيلامكلا ريسفت) .يرشخمزلا هركذ اذك «ىلوألا ةخفنلا وهو
 هربخو وهو «هربخ "ةعشاخ"و «ناث أدتبم "اهراصبأ"و «ةركنلاب ءادتبالل غوسملا وهو ,"بولق"ل ةفص "ةفحاو"و

 (لمهجللا ةيشاح) .بولقلا باحصأ راصبأ :هريدقت فاضم فذح مالكلا يفو «لوألا ربح

 ؛ةايحا نونعي ىلوألا ةلاحلا ف يأ ةرفاحلا يف :"دوعسلا يأ" يف :ةرفاحلا يف .بارطضالا كيرحتلاب :قلقلا :ةقلق

 .هتيشم اهيف رثأ يأ اهرفحف ءاهيف ءاج ىلا هتقيرط يف يأ «هترفاح يف نالف عجر :مهلوق نم



 تاعزانلا ةروس كرا نوثالغلا ءزجلا

 .ءاحج ثيح نم عجر اذإ :هترفاح يف نالف عجر هنمو رمألا لدول مسا :ةرفاحلاو

 يأ َكلِت أوُلاَق .اًيْحُن 0 6-5 ,ةعارق يلو 50 ةَرخغ اًمظِع انك اذِوأ
 يبأو 2

 :ىلاعت لاق .نارسح تاذ 2: ٌةَرِساَح ةعجر مك تحص نإ ذِإ ةايحلا ىلإ انتعجر

 اَذإف .تحفن اذإف 2) :ةس ثعبلا اهبقعي ىلا ةفدارلا يأ ّيِه مَ

 اهفوج يف اوناك ام دعب ءايحأ ضرألا هجوب 2: ةَرِهاَّسلاب قئالخلا لك يأ مه
 يا

 © 6 6068161 هيه اه هب اه اوجه اه هل اه هأ اه له همته هل قاب ما هاه :» ْىَسوُم ُتيِدَح دمحم اي َكدَتَأ له ناو

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلوألا هتلاحو هقيرط يأ «هترفاح يف عجر هيلإ داع مث رمأ يف ناك نمل :ليق مث :عجر اذإ

 تاذ يأ ,ةفص "ةرساخ"و ءاهريخ "ةرك"و ,"ةفاحلا" يف درلاو ةعجرلا اب راشم أدتبم "كلت" :خلإ كلت :اولاق

 ةعجر ةعحجرلا كلتف اقح ةمايقلا ىلإ انعوجر ناك نإ :نئيعملاو ءازاجم اياحصأ دارملاو راسخلا اهيلإ دنسأو نارسحخ

 نأ :نسحلا نعو ءاباوج نوكت ال دق :ليقو ءروهمجلا دنع ءازجو باوح فرح اهنإف ؛"اذإ" هدافأ اذهو «ةرساح

 (لمجلا ةيشاح) .ةبذاك نئيعمب "ةرساح"

 :لاقي دقو «ةبسنلل قاقتشالا لعج ةرساخلاب ةركلا فصو حصي مل املو «لاملا سأر صاقتنا وه :نارسخلا :ةرساخ

 ؛ةبعص ةركلا كلت اوبسحت ال عي ؛هب طبترم فوذحمم قلعتم وه :ةدحاو ةرجز يه امإف .اهبحاص نارسح دارملا

 اذإف" :هلوقب هردق فوذحم طرش باوج :ةرهاسلاب مه اذإف (نيلامكلا ريسفت) .هتردق يف ةلهس ةنيه اههِإَف

 (يواصلا ةيشاح) .نزحلاو فونخلا لجأ نم اهيلع مون ال هنأل ؛ةرهاس تيمسو ."تحفن
 سانلا رشحلا ةمايقلا موي ىلاعت هللا هدي ماشلاب لبج :ليقو «ىلاعت هللا اهقلخي ةضف نم ضرأ :ليقو :خإ! ضرألا هجوب

 هيف نأل ؛ةرهاس ضرألا هجو ىمست برعلاو :اهفوج يف اوناك ام دعب (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغ :ليقو ؛هيلع
 ماشلا ضرأ يه :نايفس نعو ءضرألا هجو امنأ :ةداتقو دهاحبو سابع نبا نع يور اذك ؛مهرهسو ناويحلا مون
 (نيلامكلا ريسفت) .منهج يه :ةداتق نع رذنملا نبالو ءسدقملا تيب يه :هبنم نب بهو نع يقهيبللو

 ىلاعت هللا نأك .نوعرفل لصح ام مه لصحيف هتفلاخم نم هموق ريذحتو ٌد5 يبلا ةيلست هنم دوصقملا :كاتأ له

 دقو ءنوعرفك وتعلا يف اولصي مل اوغلب امهم رفكلا يف اوغلب نإو كمموق نإف ءىسوم ربص امك ربصا :هيبنل لوقي
 ءماهفتسالا اذه لبق ثيدحلا كلذ هاتأ هنأ تبث نإ "دق" نئيعمب "له"و .هدونح ةرثكو هسأب ةدش عم هنم هللا مقتنا

 (يواصلا ةيشاح) .رابخإلا بلط ىلع بطاخملا لمحب ماهفتسالاف كلذ لبق هاتأ نكي مل اذإ امأو



 تاعزانلا ةروس رح نوثالعلا ءرزجلا

 ؛هكرتر 0 يداولا ا 29 ىّوُط يدها اولا 0 هن 7 ٍ 1

1 

 رهطتت :اهيف ا يف ةيناثلا ءاتلا لا ماغدإ "يارا ديدشتب 7 فو (5) 0
 عفانو ريثك نبال 5

 ناهربلاب هتفرعم ىلع كلدأ َكَبَر لإ َكَيِدَهْأَو .هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأب كرشلا نم

 د

 عوايشسللا 0 2

 متم ب يا 2 هر
 ١ سا + 0

 .اصعلاو ديلا يهو «عستلا هتايآ نم 2 ركنا | كن اف .هفاخختف ع م ىثشختف

 هنأل ؛هب يمسو :ىوط (نيلامكلا ريسفت) .امهيتقو فالتحال ؛"كاتأ"ل ال ثيدحل لومعم هنإف يأ :خلإ يف لماع

 ةيغرو ليم يأ ' 'كل له'و «ةكربلا هيف تينث يأ «ينثلا يعم. :يطلاو «”"بيطخلا" نم «ليئارسإ نيب نع رشلا هيف يوط
 هللا دارأ نمو «ليئارسإ نيب نع رشلا هيف يوط هنأل ؛ىوط يمسو :يداولا مسا (يواصلا ةيشاح) .ليبس كل له وأ

 نإف ؛هنع لاصفتسالا باذع عفرب هريغو همالسإب ملسملا ءضرألا لهأ عيمج ىلع ةوبنلا تاكرب هيف رشنو هقلخ نم

 (لمجلا ةيشاح) .رصمو ةليأ نيب روطلاب داو وهو «ةاروتلا تلزنأ نيح عفترا لاصئتسالا باذع نإ :اولاق ءاملعلا

 دبع ةءارق هل لديو ,بهذا نأ يأ "نأ" فذح ىلع وه :ليقو «لوقلا رامضإ ىلع نوكي نأ زوجي :خلإ بهذا

 (لمجلا ةيشاح) .اذكه هادان يأ «ةيردصم نوكت نأ لمتحي ةردقملا وأ ةرهاظلا هذه "نأ"و ءبهذا نأ :هللا
 "كل له" ظفلف يأ "كل له" :هلوق ريسفت هب دارأ |[كوعدأ وهو فوذحم. قلعتم "ىلإ" نأ ىلإ ريشي | :كوعدأ

 . ىلإ ب نايتإلا حصف ذك وعدأ :هانعم

 امهكارتشال ؛ةدحاو ةيآ امهامس اصعلاو ديلا يه :هلوقو ءامكذ سابع نبا نع يقهيبلا هاور :خلإ كرشلا نم رهطت

 عبتلاك ىرخألاو ةيح اصعلا بلق يه ةيآلا :يرشخمزلا لاقو ءدحاو تقو يف امهفوكو «هتوبن ىلع ةيآ امهوك يف
 ,"ىكزت" ىلع فوطعم :كيدهأو (نيلامكلا ريسفت) .كبيج يف كدي لحدأ :هل ليقف ءهديب اهيقتي ناك هنأل ؛هل
 يهف كرشلا نم رهطتلا دعب لصحت ةفرعملا ىلع ةلالدلا نأ ىلإ ةراشإ "خلإ ناهربلاب هتفرعم ىلع كلدأ" :هلوقو

 (يواصلا ةيشاح) .لوصألا بوجو نمف مالسإلا يف لوخدلاب رهطتلا امأو «عورفلا بوجو ةبجاو
 :هريدقت فوذحم ىلع فطع :ىربكلا ةيآلا هارأف .ارمضم افاضم مظنلا يف نأ ىلإ هب راشأ ءكتفرعم ىلع :كلدأ
 ىلع دئاع زرابلاو ءىسوم ىلع دئاع هيف رتتسملا ريمضلاو «خلإ هارأف ةيآ هنم بلطف ركذ ام هل لاقو هيلإ بهذف

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلل ةفص "ىربكلا"و "ةيآلا" :هلوق :يناثلاو لوألا لوعفملا وهو ءنوعرف

 نأ دب ال ةيح تبلقنا امل اهأل ؛اصعلا يف لصاح اذهو ءافول بالقنا الإ ديلا يف سيل هنأل ؛ىلوألا وه :اصعلاو
 ديازتو «يدامحلا مرجلا يف ةايحلا :يهو .ىرحأ رومأو ءاصعلا يف لصاح وهف ديلا يف ام لك اذإف ءافول ريغتي

 باهذو ءاهنع ةردقلاو ةايحلا لاوزو «ةريثك ءايشأ اهعالتباو «ةديدشلا ةوقلاو ةريبكلا ةردقلا لوصحو «هئازحأ

 هذه نم دحاو لكو «ةيح اممب اصعلا تراص نيذللا لكشلاو نوللا كلذ لاوزو ءتمظع ىلا ءازجألا كلت

 (لمجلا ةيشاح) .هسفن يف القتسم ازجعم ناك هوجولا
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 وم



 تاعزانلا ةروس ه4 م نوثالعلا ءزجلا

 يف 2: ىعَسي نامبإلا نع ا 3 .ىلاعت هللا  ىصعو ىسوم نوعرف د
 و

 2 ىعألا مكبر ١ نأ لاقف 3 237  لّداَتف هدنجو ل عمج َرّشَحَف .داسفلاب ضرألا
 اا وأ هةسفنب

5 

 317 عض

 ةملكلا هذه يأ ةرخالا ةبوقع لاك قرغلاب هكلهأ هنأ ةدحأف 6 بر ال

 نوعبرأ امهنيب 0 4 يرْيغ هلإ ْنِم _ َتْمِلَع _ :اهلبق هلوق يأ 2: لوألا
 نيتزمه لا قيقحتب ا :ىلاعت هللا د 7 ع نسل ةربعل يوك كلا الاد ف 5 .ةنس

 وركنم يأ هكرتو ىرحألاو ةلهسملا نيب فلأ لاحدإو اهليهستو افلأ ةيناثلا لادبإو
0 2 2 2 

 58 2 5 3 د 0 5 9 نل 0م - ض ع 2 2 2+

 عفر اهقلخ ةيفيكل نايب +27 اَهلَبَب ؟اقلخ ٌدشأ ٌءآَمَسلا مأ
 أ

 نوعبسلاو طبقلا نم نانثا «نيعبسو نينثا ةرحسلا ناكو «لاتقلل يأ "هدنجو" :هلوقو ,ةضراعملل يأ :ةرحسلا عمج

 نإف «كيلإ نيلسرأ يبر :ىسوم هل لاق ام دعب يأ :ىلعألا مكبر انأ :لاقف (يواصلا نم أرصتخم) .ليئارسإ نيب نم

 هراشتساف «ناماه ريشتسا بح :لاقف «ةنحلا لحدتف تومت مث ءرورسلاو ميعنلا ف ةنس ةئام عبرأ نوكت كبرب تنمآ

 .مكبرو اير دارأف مانصألا نودبعي مه ليق :يقوف بر ال (يواصلا ةيشاح) .ىلعألا مكبر انأ

 نيتملكلا نيب ناكو :امّكذ سابع نبا لاقو (بيطخلا ريسفت) ."ىلعألا مكبر انأ" :هلوق يهو :ةملكلا هذه يأ

 متاح وبأو هيد سابع نبا نع ريرج نبا هاور اذك :ةنس نوعبرأ امهنيب ناكو .حراشلا هركذ امك «ةنس نوعبرأ

 يف كلذ يكحو «قارحإلاو قارغإلا يأ ىلوألا رادلا لاكنو ةرخآلا لاكنب رسفي دقو ءام رمع نب هللا دبع نع

 (نايبلا حور) .ةظعو اميظع ارابتعا يأ :ةربعل (نيلامكلا ريسفت) .ةداتقو نسحلا نع "ملاعملا"

 اهحطسو ءانيلي يذلا لفسألا ءامسلا حطس نيب يذلا عافترالا وهو ءامسلا ظلغ :كمسلا :خإ اهكمس عفر

 رادقم لعج يأ اهكمس عفر :"يواضيبلا" فو «نحشلا نعم. وهف ,"يزج نبا" ءاهقوف ام يلي يذلا ىلعألا

 لعج يأ :خلإ اهتم لعج يأ (لمجلا ةيشاح) .ماع ةئام سمح ةريسم ولعلا يف اهنخ وأ ءضرألا نع اهعافترا

 يف ةروكذملا تمسلا يناعمف الإو ءكمسلا تمسلاب دارأ هنأك .ماع ةئام سمح ةفاسم ولعلا تمس يف اهباهذ رادقم

 (لمجلا ةيشاح) .انه بسانت ال ةغللا



 ؛سمشلاو ءاهلظ هنأل ؛ليللا اهيلإ فيضأو ءاهسمش رون زربأ [2) اه َجَرْخَأَو
 ءامسلا لبق ةقولخم تناكو اهطسب (2) آَهلَحَد َكِلاَذ َدَعَب َّضَرَأْلاَو .اهحارس امنأل

 امويع ريجفتب اَهَءآَم اَبِم اجرخم يأ "دق" رامضإب لاح ّجَرَخَأ .وحد ريغ نم

 تاوقألا نم سانلا هلكأي امو .ءبشعلاو رجشلا نم معنلا هاعرت ام 02) اًهلَعَرَمَو

 () اَهِبَسْرَأ َلاَبِْلاَو .ةراعتسا هيلع ىعرملا قالطإو ءرامنلاو

 (يواصلا ةيشاح) .ضرألا نع ةعوفرم اهلعج اذه ىلع اهكمس عفر ئعمف يأ ءاهفقس :اهكمس :ليقو
 راهنلا نع ربعو «راهنلا نع رونلاب يكف «ليللا ةلباقم يف هعوقول ؛راهنلا سمشلا رونب دارملا :اهسمهش رون زربأ
 نأب بقعتو «يرشخمزلا هركذ اذك اهلظ هنأل :ليللا اهيلإ فيضأو (يواصلا ةيشاح) .هئازجأ لمكأ هنأل ؛ىحضلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .اهتكرحب ثدحي اهنأل ؛اهيلإ فيضأ امنإ يضاقلا هلاق ام ىلوألاف ءءامسلا لظ ال ضرأ لظ ليللا

 مث" :ىلاعت هلوق كلذ ضراعي الف يرشخمزلا هراتخخاو ءامّذ سابع نبا نع متاح يبأ نبا هاور اذك :ةقولخم تناكو

 (19:ةرقبلا) ِءاَمَّسلا ىَلِإ ىَوَتْسا مّن ًاعيمَج ٍضْرَأْلا يف اَم كَل َقَلَح يِذَّلا َوُهإ» :ىلاعت هلوق نكل "ءامسلا ىلإ ىوتسا
 «نينئالاو دحألا موي يف ضرألا قلخ هنأ" :اعوفرم مكاحلا هاور ام اذكو «ىفخي ال امك اضيأ وحدلا مدقت ىلع لدي

 مدقت ىلع لدي ,"ةعمجلاو سيمخلا يف ءامسلا قلخو «ءاعبرألا يف راجشألاو «ءاثالثلا موي يف ماكآلاو لابحلا قلخو

 ارمضم لعج نإو «كلذ دعب ضرألا ركذا وأ «ربدتو ركذت وحن رمضملاب ابوصنم ضرألا لعجي نأ هجولاف ءوحدلا
 يف رخأتم هنأ ىلع لديل ؛هسفن ءامسلا قلخ ىلإ ال ءءامسلا قلخ ركذ ىلإ كلذ يف ةراشإلاف ريسفتلا ةطيرش ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) ."ةدجسلا مح" يف نايب ةدايز هل رم دقو ءءامسلا قلخ نع ركذلا

 ."راتخملا" يف امك «بطرلا ًالكلا وه :بشعلاو .فطاعلا كرت اذلو "وحد"ل نايب وأ :لاح

 ناسنإلل لوكأملا قلطم يف ىعرملا لمعتساف ءزاحم يأ ةراعتسا سانلا هلكأي ام ىلع يأ :هيلع ىعرملا قالطإو

 يعرب سانلا لكأ هبش ثيح ةيحيرصت ةراعتسا وه وأ «قلطملا يف ديقملا لامعتسا باب نم لسرم زاحب وهف «هريغو
 هلكأي ام ىلع انهه قلطأ «ناويحلا هاعري امل مسا لصألا يف ىعرملا نأل يأ :ةراعتسا (لمجلا ةيشاح) .باودلا

 نأ ةنيرقب ةرخآلا يف رظنلا ال ءايندلا يف لوكأملاب عتمتلا هتمه نأ يف مئاهبلاب رفاكلا ناسنإلل اهيبشت هريغو ناسنإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .رشحلا يركنم عم مالكلا



 اذإف .منغلاو رقبلاو لبإلا يهو (معنل عم 2 0 حل اعيتمت يأ ردصم

 ا يسال

 ان اذ" وهب لدي كلا 0 َمْوَي .ةيناثلا ةحخفنلا 2 سل ئدبكلا ةماطلا ِتَءاَج

 22: ىَرَي نَّمِل ةقرحملا رانلا ميلا ترهظأ ِتَرَرْبَو .رشو 7 نم ايندلا يف 22 5

 عابتاب 2+ اَيَنُدلآ َةْوَيْخآ َرْئاَءَو .رفك 2: ْىَفَط نَم اّمأَف "اذإ' باوجو ءءار لكل
 هنابق هيتز ماقم تفاح نم انَأَو ازا هتف واعملا ف محل َّنِإَف .تاوهشلا

 لا َّنِإَف .تاوهشلا عابتاب يدرملا تب: ئَوْطأ نَع ةرامألا سسْفَّتلآ ىَهَنَو هيدي نيب

 كلَ 0 .ةنجلا يف عيطملاو رانلا ف يصاعلاف ترن لصاحو 2 فواملا ّئِه

 1101 1 ميف ؟اهمايقو اهعوقو مم اينسرد نام ةعاملا نع ةكم رافك ضأ

 ىربكلا ةماطلا :"دوعسلا يبأ' يثو ء.مط دقف بلغو الع تح رثك ءيش لك :"حاحصلا" يف لاق :ةماطلا

 .ةيناثلا ةخفنلا وأ ةمايقلا يهو ءاهبلغتو اهولعت يأ تاماطلا رئاس مطت يلا ىمظعلا ةيهادلا

 .عنعو يطعيك وهف ةيؤرلا هنم ىتأتي نم لكل :ءار لكل .ةيردصم لعجي دقو «ةلوصوملا "ام"ل نايب :رشو ريخ
 كلذ ىلإو «ةنجلا مهاوأم نيفئاخلاو ؛منهجلا مهاوأم نيغاطلا نإف ةمايقلا موي تءاج اذإ نيعي :خلإ "اذإ" باوجو
 يأ ءافوذحم هباوج نوكي نأ لمتحيو «ةنحلا يف عيطملاو رانلا يف يصاعلاف ."باوحلا لصاحو" :هلوقب فنصملا راشأ

 نع لدب ماللا نأ ىلإ ريشي :هاوأم (نيلامكلا ريسفت) .فوذحما كلذل ليصفت امأف :هلوقو ءعقو ام عقو تءاح اذإ
 يغاطلا نأب ملعلل دئاعلا فذحف ءهل ىوأملا يه :هلصأ نييرصبلاو هيوبيس دنعو «ةفوكلا لهأ لوق كلذو «ةفاضإلا

 يدرملاب قلعتم "تاوهشلا عابتاب" :هلوقو «كلهملا يأ ىدرملا :يدرملا (نيلامكلا ريسفت) .ىوأملا بحاص وه

 :هيضتقم مدقت مدعل ؛ليصفتلل تسيلو ديكأتلا درحب "امأ" نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ باوجلا لصاح .ةيببس ءابلاو

 ةيآلاو ,«فوذحم باوجلا نأ نم هانمدق ام نسحألاف ,فلكتل جوحي هنأ هيفو «خلإ رانلا يف يصاعلاف :ئعملا راصو

 (ذايبلا حور) .تابثإلا وهو :ءاسرإلا يعم. ردصم ىسرملا :اهاسرم (يواصلا ةيشاح) .هيلع ليلد
 ماهفتسالاو ءربخلا هب قلعت ام. قلعتم "اهاركذ نم" :هلوقو ءرخؤم أدتبم "تنأ"و «مدقم ربخ "ميف" :تنأ ميف
 لبق اذهو هب مهربخت نح امب ملع كل سيلو «ءيش يف اهتقو نييبتو مهل اهاركذ نم تنأ ام :نيعملاو يراكنإ
 متكب رمأ نكلو «ةرخآلاو ايندلا تابيغم عيمجب هللا هملعأ نح ايندلا نم جرخي مل دك هنأ يفاني الف ءاهتقوب همالعإ
 (يواصلا ةيشاح)إ .ةرم ريغ هيلع هيبنتلا مدقت امك ءاهنم ءايشأ



 اير نإ .اهركذت يح اهملع كدنع سيل يأ © آَهَئَرََذ نِم ٌتنأ ءيش يأ ف

 نم كراذنإ عفني اغإ ٌرْذَعَم ا آم .هريغ هملعي ابل اهملع عتنم 49 اهنجنم

 تن

 © اًهتضض وأ َةّيِنَع الإ مهروبق فْاَْعَبلَي ْرَل اَجَورَي َمْوَي ْمُجك .اهفاخي ج) اَهَسْدَع

 ؛ةسبالملا نم ' مهني امل ةيشعلا ىلإ "ىحضلا" ةفاضإ حصو «هتركب وأ موي ةيشع يأ

 .ةلصاف ةملكلا عوقو ةقايصألا سخلو راهنلا افرط امه ذإ

 ةيآ نوعبرأو را 0

 :هلوقو فنأتسم :اهاهتنم كبر ىلإ .ةراشبلا عم. رشبلاك ركذلا ئيعمب "ىركذ"و ءاهملع نم يأ :اهاركذ نم

 نييعت بساني ال راذنإلاو يأ :رذنم تنأ امنإ (لمحلا ةيشاح) .هللا ريغ يأ "هريغ" :هلوق .ىهتنملا يأ "هملعي ال"

 رصقل ؛همايق تقوب رذنملا ملع ىلع فقوتي ال راذنإلا ضحم نإف ؛راذنإلا ف اهتقو نييعتل لخدم ال ذإ ؛تقولا
 (لمجلا ةيشاح) .تقولا ملع ىلإ هادعتي الف راذنإلا ىلع هلاح

 (يواضيبلا ريسفت) .راذنإلاب عفتنملا هنأل ؛ركذلاب "اهاشخي نم" صيصختو ءاطوه فاخي يأ :اهفاخي
 فاضأف «ةيشعلا ىحض يأ "اهاحض وأ" :هلوقو «موي وهو هيلإ فاضملا نع ضوع نيونتلاو بصنلاب :ةيشع الإ

 ةفاضإ هجو ام :لاقي نأ درو املو (نيمسلا ريسفت) .ةسبالملا نم امهنيب امل ازوحب رحآلا فرظلا ريمض ىلإ فرظلا

 ةيشع يأ :هلوقب هباوج ىلإ رسفملا راشأ مويلل ىحضلا امنإو اهل ىحض ال ةيشعلاو «ةيشعلا ريمض ىلإ "ىحضلا"

 .يواضيبلا لعف امك "اهاحض وأ" :هلوق ىلع همدقي نأ بسانملا ناكف «"ةيشع"ل ريسفت بصنلاب وهف «موي

 نم اتناك امل ةيشعلاو ىحضلا نأ الإ «ةيشعلا هيلإ تفيضأ يذلا مويلا كلذ ىحض يأ "اهاحض وأ" :هلوق ئععمو

 يأ "ةلصاف ةملكلا عوقو" :هلوق (هداز) .ىرحخألا ىلإ امهادحإ ةفاضإل ؛ةححصم ةسبالم امهنيب ناك دحاو موي

 (لمجلا ةيشاح) .يآلا يا يأ لصاوفلا نم
 .دحاو راف نم اوك نم يهو ةسبالم ندأب لصحت 000 راهنلا نم اهنأل ؛ىحضلا اهيلإ فيضأ ةيشعلاو :حصو
 وأ «نيموي نم انوكي نأ لمتحي ةفاضإ ريغ نم ىحض وأ ةيشع :لاق ول اضيأو ءاهنسح هجو اذه :ةلصاف ةملكلا عوقو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةفاضإلاب نالامتحالا ىفتناف ءلكلا ىلع ءزجلل اقالطإ ؛ةدح ىلع موي امهنم لكل داري نأ



 ,موتكم مأ نب هللا دبع :2) ْئَمَعَأْلا ْهَءاَح نأ لجأل ضرعأ 2: َلَوَتَو ههجو حلك
 يرماعلا يشرقلا

 0 لا وحجري نمت هب 1 1 دا تك

 هللا كملع امث ئملع «هادانف كلذب لوغشم هنأ ىمعألا ردي ملو ؛مهمالسإ ىلع

 كلذ دعب ناكف «ةروسلا هذه يف لزن امب كلذ يف بتوعف «هتيب ىلإ دك يبلا فرصناف

 كملعي َكيِرَدَي اَمَو .هءادر هل طسييو قررا نئناف نع اعيوما :ءاج اذإ هل لوقي

 باطخلا ءاتب ةهفاشملا يق امل ؛هب افطلو مالسلاو ةالصلا هيلع هل الالحإ ؛بئاغلا رئامضب عضاوملا هذه يف ءيج :ىلوتو

 وهو «عزانتلا يف نييرصبلا لوق وه امك «يلوتلل ةلع ماللا ريدقتب هنأ يأ :2! نأ لجأل (لمحلا ةيشاح) .ىفخي ال ام

 .ةفوكلا لهأ يأر ىلع سبعل ةلع

 ناك هنأ :ىفض سابع نبا نع ريرج نبالو «فلحخ نب ةيمأ ىتأ هنأ :هو سنأ نع ىلعي وبأ ىور :امع هعطقف

 .ةيمأو ةبيشو ةبتع مه :دهاجم نع رذنملا نبالو ءاسابعو لهج ابأو ةبتع يجاني

 (يواصلا ةيشاح) ."نيذلا"ب ريبعتلا بسانملا ناكو «شيرق فارشأل تعن :صيرح وه يذلا
 ةياور فو «نآرقلا نم ةيآ دك يبا ئرقتسي هللا دبع لعجف :اه#ذ سابع نبا نع ا نبالو :ىمعألا ردي مو

 (نيلامكلا ريسفت) .مالسإلا رمأ نم ءايشأ نع هلأسي لعجف
 ىمعألا نأ رسفملا هلاق ام حاضيإو .مالسإلاو نآرقلا وهو ١ "هللا كملع امث" :هلوقو ءكلذ رركو يأ :هادانف

 فلخ نب ةيمأو بلطملا دبع نبا سابعلاو ماشه نب لهج وبأو ةعيبر انبا ةبيشو ةبتع شيرق ديدانص هدنعو هءاج
 مالسإلا مهي ديأتيف ,مهبطاخي ناك نيذلا فارشألا كئلوأ ملسي نأ ءاحر مالسإلا ىلإ مهوعدي «ةريغملا نب ديلولاو

 كلذ رركو «مىلاعت هللا كملع امم ئملعو ,ينأرقا هللا لوسر اي :لاقف «هللا ةملك ولعتف ,مهعابتأ مهمالسإب ملسيو

 :هسفن يف لاقو ؛هنع ضرعأو سبعو همالكل هعطق دن هللا لوسر هركف «موقلاب دن يبلا لغاشتف «ملعي ال وهو

 نيذلا موقلا ىلع لبقأو «هنع ضرعأو ههجو سبعف «ةلفسلاو ديبعلاو نايمعلا هعبتا امنإ :ديدانصلا ءالؤه لوقي .
 (يواصلا ةيشاح) .تايآلا هذه هللا لزنأف :مهملكي

 امو :لاقل الإو «باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا هيف :خإ كيردي ام .هلاحب املاع كلعجي ءيش يأ يأ :كيردي امو

 لوعفملا دسم ةداس يحرتلا ةلمجو «لوأ لوعفم فاكلاو «هربخ "كيردي" ةلمجو ءأدتبم ةيماهفتسا "ام"و «هيردي
 يف يحرتلا ةلمج نأ رهاظلاو ؛هيلع دئاع "هلعل" يف ريمضلاف «ءىمعألا لعل يأ "ىكزي هلعل" :"رحبلا" فو .يناثلا

 دسم ةداس يه يحرتلا ةلمجف ؛خلإ ركذت وأ كرت نم هنم ىحرتم وه ام يردت ال :ئعملاو "يردي"ل بصن لحم
 (لمجلا ةيشاح) .قايسلل بسانم ريغ هنإف دلك يبنلا ىلإ ال ,موتكم مأ نبا ىلإ عجار يحجرتلاو يناثلا لوعفملا



 سبع ةروس "54ه نوثالغلا ءزجلا

 عمسي امي بونذلا نم رهطتي يأ ؛يازلا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيف (2) َىَرَي هلع

 2 َئىَمّدلا ُهَعَقِمَتَم ظعتي يأ «لاذلا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيف ني وأ كنف

 © َىْغَتْسأ ِنَم اّمَأ .يجرتلا باوج "هعفنت" بصنب ةءارق يفو «ءكنم ةعومسملا ةظعلا

 لصألا يف ةيناثلا ءاتلا ماغدإب داصلا ديدشتب ةءارق فو 2 للف لصق 11 فضاف لاما

 9 ْئَعْسَي َكَءآَج نّم اّمأَو .نمؤي © ئري الأ َكَبَلَع اَمَو .ضرعتتو لبقت ءاهيف
 ىمعألا وهو ' ىعسي" لعاف نم لاح هللا 0 ١ 000 هو و لعاف نم لا

701 

 لعفت ال الك .لغاشتت يأ ءلصألا يف ىرخألا ءاتلا فذح هيف 2 اعْلَت ُهَنَع َتنَأَف
 وهللا :لغشلا

 قو ءةركذ ءاش نمف .قلخلل ةظع 2 هو تايآلا وأ ةروسلا يأ ان كلذ لثم

 29 ِةَم كُن ضارتعا هلبق امو "افإ"ل ناث ربخ فص ىف .هب ظعتاف كلذ ظفح

 : ثنا ىِدّيأب .نيطايشلا سم نع ةهزنم 2 َةَرّهَطُم ءامسلا يف ٍةَعوُفَرم .هللا دنع
- 

 فذح ىلع داصلا فيفختب :ىدصت (نيلامكلا ريسفت) ."ركذي" ىلع افطع عفرلاب ةماعلا ةءارقو :خلإ ةءارق يفو

 (نيلامكلا ريسفت) .ىدصنت هلصأو داصلا ديدشتب ريثك نباو عفانل ةءارق يفو «رثكألل نيئاتلا ىدحإ

 (كرادملا ريسفت) .غالبلا الإ كيلع نإ مالسإلاب ىكزتي ال نأ يف سأب كيلع سيلو :ىكزي الأ كيلع امو

 (يواصلا ةيشاح) .نيغل ىدصت الو طق ريقف هجو يف كلذ دعب سبع ام هنأ يور :كلذ لثم لعفت ال
 .ظعولا وهو ركذتلا نم هنأ ىلع ظاقيإلاب رسفي دقو «نايسنلا دض ركذلا نم هنأ ىلإ ريشي :خللإ كلذ ظفح

 عم يلا وأ «ءايبنألا ىلع ةلزنملا فحصلا :فحصلاو ,فودذحم ربح وأ :"اهإ"ل ناث ربخ (نيلامكلا ريسفت)

 ءءافلاب نوكي دق ضارتعالاو «ربخلاو أدتبملا نيب :ضارتعا هلبق امو (نيلامكلا ريسفت) .حوللا نم ةلوقنم ةكئالملا

 هنكلو «ضارتعاب سيلو دارطتسا هنأ : "هللا راج" نعو 2 ليهشتلا" ُق امك ةاحنلا هب رص دقو ("حيولتلا" ف امك

 (نيلامكلا ريسفت) .ضارتعا "ركذلا لهأ اولأساف" نإ :"لحنلا ةروس" يف هلوق يقاني

 .مهنيب تحلصأ ةرافس رفسأ موقلا نيب ترفسو «ةبتكو بتاك هلثمو بتاكلا وهو رفاس عمج :ةرفس يديأب

 (لمجلا ةيشاحإ) .برض هبابو «هبتك باتكلا رفسو :"راتخملا" فو «هباقن تفشك ةأرملا ترفسأو



 سبع ةروس 2 نوثالغلا ءزجلا

 ٌلَيق .ةكئالملا مهو ىلاعت هلل نيعيطم 9 َوَرَرَب مارك .ظوفحملا حوللا نم افوخسني

 نِم .رفكلا ىلع هلمح ام يأ «خيبوت ماهفتسا 29 .ُهَرَفَكَأ آم دل نعل ْنَسنإلا
 3 دةزدقف> 3 ب هلو :لاقف هنيب مث ريرقت ماهفتسا ؟ 2: » مفلح هت يأ

 1و ب را نس اق 1 ع ل دس ةغضم مث ةقلع

 ثعبلل 2 رهرشتا عاش اذإ مث .هرتسي ربق يف هلعج 2 رَريَقَأف نام 4 هه

 ىعمب ةماركلا نم وهف «هدنع نيمظعم نيمركم يأ :خلإ مارك (سوماقلا) .افوبتكيو اهولقني يأ :افوخسدي

 ناك اذإ رابو رب :لاقي «ةرجفو رحافو ةرحسو رحاسو ةرفكو رفاك لثم راب عمج :ةرربلاو (باهشلا) .ريقوتلا
 هلل ٍنيعيطم : :ةررب نيعمف «هعيطي يأ هرربتيو هقلاح ربي نالفو ءقدص يأ هنيمب يف نالف رب هنمو :قدصلل الهأ

 (لمجلا ةيشاح) .مهلامعأ ف هلل نيقداص

 نإف .تاوعدلا عنشأب هيلع اعد هنأ ىلإ هب ريشي [(نيلامكلا ريسفت) .ةبتع وأ ةيمأ وه وأ هسنج] :خلإ رفاكلا نعل

 قيلي امنإ اضيأ بجعتلاو ؟هب كلذ قيلي فيك لكلا ىلع رداقلاو «زحاعلاب قيلي امنإ ناسنإلا ىلع ءاعدلا :ليق

 نايبل :برعلا مالك بولسأ ىلع درو كلذ نأ :باوجلاف ؟كلذ هب قيلي فيك هب ملاعلاو «ءيشلا ببسب لهاجلاب

 ام هللا هازخأ هثبحأ ام هللا هلتاق : :ءيش نم اوبجعت اذإ مهوقك حئابقلا مظعأب ىتأ ثيح باقعلا مظع ال هقاقحتسا

 مدآ نبال ام :مهضعب لاق اذلو ؛هلصأ يه ىلا ةفطنلا ةراقحل ؛ريقحتو يأ :ريرقت ماهفتسا (لمحلا ةيشاح) .هملظأ

 (يواصلا ةيشاح) .ةرذعلل لماح امهنيب وهو «ةرذق ةفيج هرحآو ةرذق ةفطن هلوأ ,رخفلاو
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ميقملا ميعنلاو ةيدبألا ةايحلا ىلإ ةلمجلا يف ةلصو اهنأل ؛معنلا نم ةتامإلا دع :خلإ هتامأ مث

 هربقأو «هديب هنفد اذإ تيملا ربق :لاقي «ىلاعت هللا وه ربقملاو .هديب نفادلا وه رباقلا نأل ؛هربقف :لقي مل :خلإ هربقأف

 امم ربقلا نإف ؛عابسلاو ريطلل ىقلي نمم هلعجي ملو يأ "هرتسي ربق يف هلعح" :هلوقو «هربق يف هلعجي نأ هريغ رمأ اذإ

 (لمجلا ةيشاح) .مدآ نبا هب مركأ

 حصيو ."الك" ىلع فقولا نسحي الف ذئنيحو «هبر هب هرمأ ام لعفي مل اقح يأ ءاهدعب امج اقلعتم نوكتف يأ :اقح

 عدرلا ببسل نايب ”ضقي امل" :هلوقو «ربجتلاو ربكتلا نم هيلع وه امع ناسنإلل رجزو عدر فرح نوكت نأ
 .هيلع هللا هضرف ام هرابخإ نيح ىلإ هفيلكت ةدم لوأ نم ناسنإلا لعفي مل يأ :ضقي امل (يواصلا ةيشاح) .رجزلاو

 (نيلامكلا ريسفت) ."مل"ك عطقنم ريغ اهيف نأو ةمزاح ةيفان "امل' نأ ىلإ ريشي :خلإ لعفي مل (يواصلا ةيشاح)
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 مدقتملا ناسنإلا ىلع دئاع ريمضلاو ,فوذحم دئاعلاو ,"يذلا" ئيعم ةلوصوم "ام" نأ ىلإ كلذب راشأ :هبر هب

 (كرادملا ريسفت) ؟هرمأ انربد فيك هب ايحيو هلكأي يذلا يأ :هماعط ىلإ (يواصلا ةيشاح) .رفاكلا وهو ءهركذ

 ةياغ يف وه يذلا تابنلاب يأ :ضرألا انققش مث (لمجلا ةيشاح) .ءامسلا نم هلوزن دعب يأ :خإ باحسلا نم

 (لمجلا ةيشاح) ؟ةسبايلا ضرألاب فيكف «ءايشألا فعضأ قش نع فعضلا

 .باودلا فلع :بضقلا :نسحلا لاقو «ةبيطرلا :هل لاقيو .ىرحأ دعب ةرم عطقي يأ بضقي هنأل يأ :بطرلا

 ءاهديدشو ةبقرلا ةمخخض ةأرما يهو «ءابلغ عمج وهو «"ابلغ"ل ريسفت :خإ راجشألا ةريثك (نيلامكلا ريسفت)
 ىعرم يأ :ابأو (نيلامكلا ريسفت) .ةفئاكتملا ةقيدحلا :ءابلغلاو ؛هقنع ظلغ :حرفك بلغ :"سوماقلا" يفو

 .بضقلا نم معأ وهف ءاسباي وأ ابطر ناك ءاوس يأ :مئاهبلا هاعرت ام (كرادملا ريسفت) .مكباودل

 (نيلامكلا ريسفت) .نبتلا :ليقو «باودلا هلكأي اميف سانلا هعرزي مل يذلا ىعرملاو ًالكلا نأ نعي ملاعملا يف :مئاهبلا هاعرت ام

 نوكي نأ حصي "اعاتم" نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ اعيتمت وأ ةعتم (حارصلا) .تبنلا :رسكلاب نبت :نبتلا :ليقو
 (يواصلا ةيشاح) .اعيتمت مكعتم وأ اعاتم كلذ لعف :هريدقت فوذحم هلماع اقلطم الوعفم وأ .هلحأل الوعفم

 (يواصلا ةيشاح) .اهفرشل ؛اهصخ :هنأ مدقتو «منغلاو لبإلاو رقبلا اهنأب معنلا ريسفت وهو يأ :اضيأ اهيف مدقت

 يلا ةيهادلا :ةحاصلاو ءمهشاعمو مهقلح أدبم نايب رثإ مهداعم لاوحأ نايب يف عورش :ةخاصلا تءاج اذإف

 .(يواصلا ةيشاح) .اهنم نوخصي سانلا نأل ؛ازاحمب كلذب تفصو اهتعقو ةدشل ؛اهمصت يأ قئالخلا ناذآ خصت

 ناوبألاو ,كلامع ئئساوت مل :لوقي خألاف ,مهقوقحب هل مهتبلاطم نم ارذح امإ هبوره ببسو :خلإ أرملا رفي موي

 هل نيبتي امل وأ ءانتدشرأ امو انتملع ام :لوقي نونبلاو «يقح نيفوت مل :لوقت ةبحاصلاو ءانرب ف ترصق :نالوقي

 (يواصلا ةيشاح) .عقاو لكو «هريغ نع شهديف هسفنب ناسنإلا لغش ةرثكل وأ «هل مهفن مدعو مهزجع نم
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 ء ور غ2

 /3) ِهييْغُي نأش ِولِيَمْوَي ْمُهِم يرخآ لكل .هيلع لد امباوجو ,"اذإ" نم لدب موي

 20 ٌةَرِفَسُم ٍذِيَمَوَي هوجو .هسفنب دحاو لك لغتشا يأ «هريغ نأش نع هلغشي لاح
 2 ةَرْبَغ اَهَلَع ٍدِيَمَوَي ُهوجَوَو .نونمؤملا مهو ةحرف 2 ةَرِشْبَتْسُم ةكِحاَص .ةئيضم ْى كح يدهم د 2 5ع 2 000

 ةرفكلا مه ةلاحلا هذه لهأ كيتو .داوسو ةملظ 2 َةَرَتَق اهاشغت اًهَقَهَرَت .رابغ ير اس 1

 تضقنا 20 َتَرَدَكنأ ُموجنلآ اَذِإَو .اهرونب بهذو تففل 20 َتَرَْوُك ُسْمّسلا اَذِإ
 ه2

 تراصف ضرألا هجو نع امك بهذ متنا َتَريَس ٌلاَبلا اَذِإَو .ضرألا ىلع تطقاستو
 2 َتَلَِطَع لماوحلا قونلا ُداَشِعْل اَذِإَو . 4( اكبنُم ءآبهإلا

 يف الماع "هينغي نوكي نأ زوجي الو ؛خلإ هيف رفي يأ فوذحم دئاعلاو ءضعب وأ لك لدب يأ :خلإ "اذإ" نم لدب
 (نيلامكلا ريسفت) .اهلماع ىلع ةفصلا لومعم مدقتي الو «ةفص هنأل ؛"موي" يف الو "اذإ"
 هب قلعتم "ذئموي"و «هريخ "ةرفسم"و «عيونتلا زيح ف اهوكل ؛ةركن ناك نإو أدتبم "هوحو" :خلإ ذئموي هوجو
 (لمجلا ةيشاح) .ةميظع ةيهاد يف مهعوقو دعب ءادعسلاو ءايقشألا ىلإ مهماسقناو نيروكذملا رمأ لآل نايب اذهو

 مههوجو داوس ىلإ ىلاعت هللا عمجف «ىلاعت هللا ىلع يرتفملا بذاكلا وهو ءرحافو رفاك عمج :ةرجفلا رفكلا

 اهضعب فل :قيعملاو ءتفل :لوقي نأ بسانملا :خإ تففل (يواصلا ةيشاح) .روجفلا ىلإ رفكلا اوعمج امك ةربغلا

 تروك نم :تففل (يواصلا ةيشاح) .اران ريصتف اهرضتف ءاروبد احير اهيلع لسري مث رحبلا يف امب يمرو ضعبب
 يف زاحب انههف ءاهرون باهذ نع زاحم اهفل نأ يعي «دارملا ئععملل نايب "اهرونب بهذ"و ءاهتضقن اذإ ةمامعلا

 (حارصلا) .رشتنا :ثبنا :اثبنم (نيلامكلا ريسفت) .فاضملا ريدقت وأ دانسإلا يف زاحبلا عم فرطلا

 اهلمح ىلع تضم ىلا ءارشعلاو «'”سوماقلا" يف امك امه ريظن الو «ءسافنو ءاسفنك ءارشع عمج 06 اذإو

 .لبإلا نم ىثنألا ةقان عمج قون :لماوحلا قونلا .رهشأ ةرشع
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 .اهنم مهيلإ بجعأ لام نكي ملو ءرمألا نم مهد ال بلح الب وأ عار الب تكرت

 ريصت مث ضعب نم ضعبل صتقيل ؛ثعبلا دعب تعمج ) َتَرْشُح ُشوُحُوْلَأ اَذَِ
 اَذإَ .اران تراصف تدقوأ ديدشتلاو فيفختلاب © َتَرَجس ُراَحِبْلا اّذِإَو .ًابارت

 فوح ةيح نفدت ةيراجلا ةَدرْهَوَمْلا اَذِإَو .اهداسحأب تنرق 5 ل ةيوفللا

 ءاتلا رسكب ئرقو ؟ (ي) َتَلَيَف ٍبْنَذ أب .اهلتاقل_اتيكبت (2) َتَلِيُس ةحاحلاو راعلا
 فحص ٌفحٌّصلا اَذِإَو .بنذ الب تلتق :لوقت نأ اهياوحو «هب بطاخت امل ةياكح

 69 تطِشُك ٌءآَمَسلَأ اَذِإَو .تطسبو تحتف ديدشتلاو فيفختلاب 29 َتَرِشُم لامعألا
 مصاعو عفانو ورمع يبأل

 .ةاشلا نع دلجلا عزني امك اهنكامأ نع تعزن

 :ليقو «ءابارت ريصت مث «قلخلا توم لبق ىلوألا ةخفنلا ئدابم يف نوكي هنأ رهاظلا :بلح الب وأ عار الب تكرت

 تعمج" :هلوقو «ربلا باود يأ :ّلإ شوحولا اذإ (نيلامكلا ريسفت) .ةفولأملا رويطلاك سانلا هب رسي ام اهنم ىقبت
 الف ابارت تدر اهنم صتقا اذإف ءصاصقلل بابذلا ئنح ءيش لك رشحي :ةداتق لاق .ةيحان لك نم يأ "ثعبلا دعب

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هوحنو سؤاطلاك هتروصب باجعإو «مدآ نبل رورس هيف ام الإ اهنم ىقبي
 ىلإ اهضعب ضيفيف «ءاملا نم تقام يأ ترجس راحبلا اذإو :هصنو «يبطرقلا اهركذ لاوقأ دحأ اذه :خإ تدقوأ

 .رقفلا يأ "ةحاحلاو" :هلوقو «تنبلا قلطم امي دارملا :خ! ةيراجلا (لمجلا ةيشاح) .ادحاو ائيش ريصتف «ضعب

 منغلاو لبإلا هل ىعرت رعش وأ فوص نم ةبج اهسبلأ اهييحتسي نأ دارأف تنب هل دلو اذإ ةيلهاجلا يف لجرلا ناكو

 اب بهذأ ىح اهيبيط :اهمأل لوقي نينس تس تنب يأ ةيسادس تناك اذإ يح اهكرت اهلتق دارأ نإو «ةيدابلا يف

 ءاهفلحخ نم اهعفدي مث اهيف يرظنا :اهل لوقيف «رئبلا ىلإ اب بهذيف ءءارحصلا يف ارئب اه رفح دقو ءاهئامحأ ىلإ

 (لمجلا ةيشاح) .ضرألاب يوتست تح ؛بارتلا اهيلع ليهيو
 نأ عم ةدءوملا لاؤس نعم ام :لاقي امع باوج اذهو .ةيح يهو ربقلا يف اهنفد نمل اخيبوت يأ :اهلئاقل اتيكبت

 مازلإو «لتاقلا ةيانج روهظ يف عطقأ ةقيرطلا هذه نأ :باوجلا ريرقتو ؟اهايإ هلتق نع لتاقلا لأسي نأ رهاظلا

 :اهاوج ناك ؟تلتق بنذ يأبو ؟كبنذ امف ميظع بنذل الإ زوجي ال لتقلا نأ ةدءوملل :ليق اذإ هنإف هيلع ةجحلا

 ."يزيزعلا ريسفتلا" يف هلثمو (لمحلا ةيشاح) .اتوهبم ريصيو لتاقلا حضتفيف بنذ ريغب تلتق نإ
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 - دل 3 رباب د رص 2 5 لل 006-5 تفر جننت 0 ا

 جرا تفلزا ةنجلا اذِإَو تح ديدشتلاو فيفحتلاب 5 ترعس رانلا ميججلا اذِإَو

 ٌسْفَن َتَماَع .اهيلع فطع امو ةروسلا لوأ "اذإ" باوجو اهولحديل ؛اهلهأل تبرق
52 

 - سا يو عا مس كي

 5 دا 29 ترصح ام ةمايقلا موي وهو تازوكدذملا هذه تقو سفن لك يأ . أ

 "هي " ع 2 جمد 1
 :ةسمخلا موجنلا يه كلا راو 0 ؛ سكب ة ةدئاز ال مسقا الف .رشو

 2غظ1]1]1]1]211011111 ]011|1 .دراطعو ةرهزلاو خيرملاو يرتشملاو لحز

 يف "ةعقاولا" يأ :ةروسلا لوأ (نيلامكلا ريسفت) .اديدش اداقيإ تدقوأ يأ جيحأتلا نم لوهحملا ةنزب :تججأ

 مومعلا نيعم ف "اسفن" نأ ىلإ ريشي :سفن لك يأ .رشع دحأ وهو "اهيلع فطع امو" :هلوقو «ةروسلا لوأ
 بكاوكلاب مسقأف :سدخلاب مسقأ الف (نيلامكلا ريسفت) .ةدارح نم ريح ةرمت :وحن تابثإلا يف ةركنلا معي دقو

 .ةيفتخملا تارايسلا عجاورلا

 ف امك "لحد" باب نم يأ نونلا مضب "سنخت" :هلوقو رمقلاو سمشلا ريغ ةرايسلا يأ :ّلإ موجنلا يه

 هلوأ ىلإ ىرقهقلا كلفلا رخآ نم عجرت يأ كلفلا يف ترج نأ دعب يأ "اهارجم ف عجرت يأ" :هلوقو «"راتخملا"

 اُنأل :امهدحأ ,ناهجو موجنلا رئاس نيب نم ركذلاب اهصيصخت فو :"يبطرقلا" يفو .حراشلا كلذ ررق امك
 يه :ةداتقو نسحلا لاقو «سابع نبا هلاق «ةرحملا عطقت اهنأل :يناثلا «يزملا هللا دبع نب ركب هلاق ءسمشلا لبقتست

 يفو «ىرت الف ءاهئافخل ؛رصبلا نع رخأتت يأ اهورغ تقو يف سنكتو «ليللاب رهظتو راهنلاب سنخت يلا موجنلا
 ةرايسلا بكاوكلا يه :لاقيو ءاراف ىفخت اهنألو «بيغملا يف سنخت اهأل ؛اهلك بكاوكلا سنخلاو :"حاحصلا"

 لحز :ةسمخلا موجنلا اهأ "سنكلا راوحلا سنخلاب مسقأ الف" :ىلاعت هلوق يف :ءارفلا لاقو «ةتباثلا نود اهنم

 (لمجلا ةيشاح) .راغملا يف ءابظلا سنكت امك سنكتو اهارحب يف سنخت اهنأل ؛دراطعو ةرهزلاو خيرملاو يرتشملاو
 ببسب كلذو ءاهوحن كرحتت ىلا ةهجلا نع ىرخأ اهتعحرو اهتماقإو ةرم اهتماقتسال ؛ةريحتملاب ىمستو :لحز

 اهفصن ةكرحلا ةفلاخم يلاعلا اهفصن ةكرحف «ضرألاب ةطيحم ريغ اهنأل ؛اهيف ةزوكرم بكاوكلا كلت يلا ةريودتلا
 تقفاو اذإ ريوادتلا اهيف يلا كالفألا تاكرحو «ءسكعلابو برغملل لفاسلا كرحت قرشملل يلاعلا كرحت اذإف «لفاسلا

 تواستو اهتفلاخ اذإو «نيتكرحلا عومجمل ريسلا عيرس اميقتسم بكاوكلا ناك بكاوكلا هيف يلا فصنلا ةكرح
 ةعجر الف «ريوادت اهل سيل سمشلاو ءاعجار نوكي كلفلا ةكرح ىلع فصنلا ةكرح تداز اذإف ءاميقم ناك ناتكرحلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةعجرلا لصحي ىح هيلع هريودت ةكرح دزي مل هريودتل لماحلا اهكلف ةكرح ةعرسب رمقلاو ءاهل
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 جرا رخا جلا قرأ نيب راعمارو اهارج يل جرب يد نوجا عع سنخت

 دي سل ل يس ا رع كيس سر ار
 اَذإ حّبّصلَو .ربذأ وأ همالظب لبقأ 2 سعسع اذإ للا .اهيف بيغت ىلا عضاوملا

 ىلع () ٍميرك ٍلوُسَر ُلَوَقَل نآرقلا يأ مدن .انيب اراف ريصي ىتح دتما (2) َسْفَعَت
 ىِذ َدنِع ىوقلا ديدش يأ ٍةّوُق ىِذ .هب هلوزنل ؛هيلإ فيضأ ليئربج وهو «ىلاعت هللا

 ا سر و منام نعال انما هلاك ف نق 29 ٍنيكم ىلاعت هللا يأ ٍشَرَعْل

 كلذ ررق امك «هلوأ ىلإ ىرقهقلا كلفلا رحآ نم عجرت يأ كلفلا يف ترح نأ دعب يأ :اهارجم يف عجرت

 .جوربلا يأ "هلوأ ىلإ" :هلوقو "انيب" يف لماعلا وه - يديس يندافأ امك - اعجار رك ذإ :هلوقو ؛حراشلا

 افلاخم ريودت ةكرح لحأل :اهءارو (نايبلا حور) .سونخلا وه هلوأ ىلإ جربلا رخآ نم هعوجرف (لمجلا ةيشاح)
 عابشإلا فلأب "انيب"و ءاهعوجرل نايب :خلإ مجنلا ىرت انيب (نيلامكلا ريسفت) .انيب امك «لماحلا كلفلا ةكرحل

 (نيلامكلا ريسفت) .مجنلا ىرت تاقوأ نيب يأ فاضملا فذح ىلع

 يذلا هتيب وهو «هسانك لخد اذإ شحولا سنك نم «ءابظلا سنكت امك هيف اهراتتسا عضوم يأ :اهسانك يف

 :هلوقب هتقفاومل ؛ىلوأ لوألاو دادضألا نم وهف :ربدأ وأ همالظب لبقأ (نايبلا حور) .رحشلا ناصغأ نم هذختي

 كلذو «مالظلا ةقر :سعسعلا :بغارلا لاقو «(؟:ىحضلا) «ىجس اَذِإ ٍليللاَوإ» ١(« :ليللا) هي ىَشَْي اَذِإ ليلو
 ؛ةرهاظ هلبق امل هتبسانم :سفنت اذإ حبصلاو (نيلامكلا ريسفت) .يونعملا كرتشملا نم وهف اذه ىلعو «ليللا يفرط يف

 (يواصلا ةيشاح) .هل رواحم اذهف هرابدإ دارملا ناك نإو «راهنلا لوأ اذهو «ليللا لوأ وهف هلابقإ دارملا ناك نإ هنأل

 ميسنو حور رهظ لبقأ ذإ هنإ ثيح نم حبصلا هب فصو «فوجلا نم سفنلا جورخ لصألا يف سفنتلا :خلإ سفنت اذإ
 سفشنتب دارملا نأ يعي :انيب ارا ريصي ىتح دتما .علط يأ سفنلا لحدأ :سفنت اذإ (يواصلا ةيشاح) .هل اسفن لعجف

 حبصلا نإف اكرحم سفنلا جور وهو ؛ءسفنلا نم راعتسم وه «هلوأ ءدبو هلابقإ :ليقو «هعافتراو هئوض دادتما حبصلا
 (نيلامكلا ريسفت) .حبصلا سفنت :ليقو .زاحما ىلع هل اسفنت كلذ لعجف ؛ميسنو 3 هلابقإب لبقأ لبقأ اذإ

 (كرادملا ريسفت) .هب لزن يذلا وه هنأل ؛هيلإ نآرقلا فيضأ اهنإو « ليئربج يأ :خإ لوسر لوقل
 ءءامسلا ىلإ اهعفرف «هحانح ىلع اهلمحو «دوسألا ءاملا نم طول موق ىرق علتقا هنأ هتوق نم ناكف يأ :ةوق يذ

 ةحيص حاص هنأو «دنهلا فلخ لبح اصقأ ىلإ هاقلأ ةحفن هحانجب هحفنف ىسيع ملكي سيلبإ رصب بأ هنأو ءاهبلق مث

 (يواصلا ةيشاح) .فرطلا در نم عرسأ يف دعصي مث ضرألا ىلإ ءامسلا نم طبهي هنأو «نيمئاج اوحبصأف دومشب
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 2: ٍنيِمأ تاومسلا يف ةكئالملا هعيطت يأ هن ٍعاَطُم .دنع هب قلعتم ,ةناكم يذ

 لع ديما ريا لرب ةهلإ "ىلع :فطع 5 ني هيما لاك ..دعولا' قلع
 هب -

 ّيلا هتروص ىلع ليئربح 2 ةمع »تار ذا نقل .متمعز امك (22:) ٍنونِجمب

 225 دمحم يأ وه اَمَو .قرشملا ةيحانب ىلعألا وهو نّيبلا 2: نيبثا قْقَألاِب اهيلع قلُخ

 :ةءارق يفو :مهتك يأ 720 ٍنيِيَصِب ءامسلا ربخو يحولا نم باغ ام ٍبيَعلأ ىَلَع

 15ك2ظ 59 27 وه اَمَو .هنم ائيش صقنيف ليخبب يأ ءذاضلاب "نيئنضب"

 (بيطخلا ريسفت) .ةهج ةناكم ال ءفيرشتو ماركإ ةناكم يأ [(نيلامكلا ريسفت) .برق فرشو ةبترم يأ] :ةناكم يذ
 هلصأو «نيكم نم لاح وهف يأ [(نيلامكلا ريسفت) ."نيكم" ب "شرعلا يذ دنع" قلعتي يأ] :دنع هب قلعتم
 (لمجلا ةيشاح) ."عاطم" هيف لماعلاو «ديعبلل ناكم فرظ "مث" :هلوقو ءالاح بصن مدق املف ءفصولا

 ىورو «دهاجمو ةداتق نع رذنملا نبا هاور اذك «قرشملا ةيحانب ىلعألا وهو ءمهداس نم هنإف :ةكئالملا هعيطت يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةردسلا دنع هتروص يف هآر ادمحم نإ ليئربح ئعع امنإ : سابع نبا نع يناربطلا

 (لمجلا ةيشاح) .يحولا نم هب لسري ام ىلع نمتؤيف لوقي اميف قدصي «لوقلا لوبقم يأ :نيمأ
 لوقل هنإ" لعج ثيح باتكلا نأش نايبل تايآلا تقيس يعي ءمرك لوسر لوقل هنإ يأ :"هنأ" ىلع فطع
 .هركذل عبات ليئربجو دمحم ركذف «ةقباسلا ماسقألاب هيلع امسقم "ميرك لوسر

 ةيؤرلا هذهو (هداز) .هيلع مسقملا ةلمج نم وهف ؛"”ميرك لوسر لوقل هنإ" :هلوق ىلع اضيأ فوطعم :هآر دقلو
 :ليقو «حانج ةئام تس هل ؛هتروص يف ضرألاو ءامسلا نيب يسرك ىلع هآر نيح ءارح راغ يف ةعقاولا ةيؤرلا يه

 علطت ثيح نم قرشملا يف ناك هنأل يأ "قرشملا ةيحانب" :هلوقو .ىهتنملا ةردس دنع اهيف هآر يلا ةيؤرلا يه

 «ةمهتلا يأ ةنظلا نم ءمهتع, يأ يئاسكلاو ريثك نباو ورمع يبأل ةمجعملا ءاظلاب :نينظب (لمجلا ةيشاح) .سمشلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لخخبلا وهو نضلا نم «ليخب يأ داضلاب نيقابلل ةءارق ينو
 نهاكلا متكي امك «همتكي الو هب مكربخي لب ؛مكيلع هب لخبي الف يأ "ليخب يأ" :هلوقو «ةيعبس يأ :ةءارق يفو

 امنإو هولخبي مل رافكلا نأ :امهجدحأ .نيهجول ىللوألا ةءارقلا ةديبع وبأ راتحاو .اناولح هيلع ذخأي نيح هدنع ام

 ىدعتي ال هانعم يف امو لحبلا نإف ؛"بيغلا ىلع" :هلوق رخآلاو «لخبلا يفن نم ىلوأ ةمهتلا يفنف .هومهتا

 (لمجلا ةيشاح) .ءابلاب ىدعتي امنإو "ىلع"ب



 راطفنالا ةروس 4م د 0
 رس 8

 ا 5-00

 ١ 2 َنيِمَعلَل 5 لإ وه ام نإ .هنع مكضارعإو نآرقلا مكر اكنإ ف ا

 ا هه ميِقَتْسي نأ راجلا ةداعإب نيملاعلا 0 لدب حُكم َءآَش نمل .نجلاو سنإلا

 هده ١ َييملَعْلا تو هلآ | َءاَشَم نأ لإ 0 ع ةماقتسالا َنوُءاَشَت اَمَو .قحلا

 ير «قئالخلا

 .تطقاستو تضقنا (2) 0 ب اَذِإَو .تقشنا 5# تّرطفنا ُءاَمَسلآ اذإ

 بذعلا طلتخاو ان ارحب تراصف «ضعب ف اهضعب حتف 4 َتَرَجَف ٌراَحِبْلآ اذِإَو
 رجالا رولا لاوزل َ

 فطع امو "اذإ" باوجو لاهاتوم ثعبو اًبارت بلق م تَرْيَعَب كر اذِإَو .حلملاب

 ثيح «نوكلست قيرط يأف :رسفملا لاق امك ,"نوبهذت"ب بوصنم مهبم ناكم فرظ "نيأ" :نوبهذت نيأف

 دعب ةداحلا قيرطلا كرت نمل لوقت امك ءهلك كلذ نم ءيرب وهو ءرعشلا وأ رحسلا وأ ةناهككلا وأ نونجلل هومتبسن
 (يواصلا ةيشاح) ؟بهذت نيأف حضاولا قيرطلا اذه :اهروهظ
 «ةيببسلا وأ ةبحاصملل ءابلاو «نأب الإ يأ ءءابلا رامضإب ضفخ عضوم يف اهعم امو "نأ" :يكم لاق :هللا ءاشي نأ الإ

 (لمجلا ةيشاح) .بيراعألا برقأ يدنع اذهو
 (يواصلا ةيشاح) .ةمايقلا مويب قلعتم الك نأل ؛ةرهاظ اهدعب امو اهلبق امل اهتبسانم :راطفنالا ةروس
 هب هبشملا ركذ يوطو ءاهكلس عطق رهاوجب تهبشف «بكاوكلا ةلازإل ةراعتسا راثتنالاف يأ :تطقاستو تضقنا

 (يواصلا ةيشاح) .ةينكملا ةراعتسالا قيرط ىلع لييخت هتابثإف ءراثتنالا وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو
 ىلع ارهاظ ضرألا نطاب يف ناك ام راصو «نفدلا تقو ىتوملا ىلع ليهأ يذلا يأ :امبارت بلق
 0 (يواصلا ةيشاح) .اههحو
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 نم َتَمَّدق ام ةمايقلا موي وهو ,تاروكذملا هذه تلو ا تل

 َكَبَرِب كرتَغ اَم رفاكلا ُنَسنِإلا ا .هلمعت ملف اهنم 2: َتَرْخ أ امو لامعألا

 يوتسم كلعج َكنَّوَسَف نكت مل نأ دعب َكَقَلَح ىِذَلا .هتيصع يح :3 : ميركلا

 قلخلا لدتعم كلعج «ديدشتلاو فيفختلاب 2: َكَلَدَعَف ءاضعألا ملاس ,ةقلخلا
 ا ورمع يب

 ةدئاز ام ةَروُص يأ 3 فرعا ننزل لع اسف ءءاضعألا بسانتم

 وأ ةنحلا نم هدعقم لك ىري نيح توملا دنع مه لصح يلامجإلا ملعلاف الإو ءايليصفت املع يأ :سفن تملع

 وأ ةداعسلا لهأ نم هنأ ملعيف ءايلامجإ املع هتوم دنع رشو ريح نم همدق ام ملعي ناسنإلا نأ ملعاو .رانلا

 (يواصلا ةيشاح) .اليصفت ملع هتفيحص أرقو ثعب اذإف «ةواقشلا

 هب دارملا نأل ؛فحصلا رشن دنع كلذب اهملعو "ةمايقلا موي وهو“ :هلوقو «ةعبرألا يأ :تاروكذملا هذه تقو

 امنإو ."اذإ" ددعت بسحب ةددعتم ةنمزأ ال «قئالخلا نيب لصفلا هاهتنمو ىلوألا ةخفنلا هؤدبم عستم دتمم دحاو نمز

 (لمجلا ةيشاح) .يهاودلا نم اهزيح يف ام ليوهتل ؛"اذإ" تررك

 تاليوأتلا" فو (كرادملا ريسفت) .لمعي ملف تكرتو يأ "ترخأو" :هلوقو ؛ةعاط نم تلمع ام يأ :تمدق ام

 ترخأ امو «ةئيسلا وأ ةنسحلا لامعألا قيرطب لعفلا ىلإ ةوقلا نم تجحرخأ تمدق ام سفن تملع :"ةيمجنلا

 نبا نع هلو «ةداتقو ةمركع نع ديمح نب دبع هاور اذك :هلمعت ملف اهنم ترخأ امو .ةينلا بسحب ةوقلا يف تقبأ

 (نيلامكلا ريسفت) .اهدعب لمعت ةحلاص ةنس نم ترخأ امو ريخ نم تمدق ام :دوعسم نباو سابع

 يأ :ىعملاو «خيبوتلاو ناجهتسالا ىعمج ماهفتسالاو «هربخ "كرغ"و ىادتبالا عضوم يف ةيماهفتسا "ام" :كرغ ام

 ذئنيح نوكيس امو «يهاودلا نم كيدي نيب ام تملع دقو هباقع نم كنمأو «هنايصع ىلع كأرجو كعدحخ ءيش

 .مصاعو فلخو يلعو ةزمحل «لادلا فيفختب يأ :فيفختلاب (نايبلا حور) .اهلك كلامعأ ةدهاشم نم

 ةبسانتم ءاضعألاو الدتعم ةينبلا لعح وهو ليدعتلا نم ؛ءعسوأ نينيعلا دحأ الو :خلإ لجر وأ دي تسيل

 نم وه وأ «بسانتم قلخلا لدتعم تنكف «تلدتعا يح ضعبب كئاضعأ ضعب لالع يأ ىددشملا ئعم. ففخملاو

 (نيلامكلا ريسفت) .مئاهبلاك ال ةنسح ةقلح كقلخو «كريغ ةروص يف كفرص يأ كلدع

 ةفص "ءاش"و ءاذه ىلع ةديزم "ام"و ,"كبكر"ب قلعتي نأ :اهدحأ .هجوأ هيف زوجي :خلإ ةروص يأ يف

 «'كلدعف" :هلوقل نايب هنأل ؛امب هلبق ام فطع امك ءافلاب هلبق ام ىلع "كبكر" فطعي ملو ."ةروص"ل

 اهتضتقا ةروص يف كعضو :ىعملاو ءاهءاش ىلا ةنسحلا ةبيجعلا روصلا نم ةروص يأ ف كبكر كلدعف :ريدقتلاو

 -,"كبكر" نم لاح هنأ ىلع فوذحم.قلعتي نأ :يناثلا «ةثونأو ةروكذو رصقو لوطو حبقو نسح نم هتيشم



 راطفنالا ةروس 56ه هيكل

 ةكم رافك يأ َنوُبَذَكَت َلَب ىلاعت هللا مركب رارتغالا نع عدر الك 2: كلّبكر ء
 .مكلامعأل ةكئالملا نم 20 َنيِظِفَحل َمُكَيَلَع َّنِإَو .لامعألا ىلع ءازجلاب جو نيِدلآب

 نينمؤملا راَرَبَدلا نإ .هعيمج .هعيمج 20 نولعفت اَم نوماعي .اهل 2 َنيِبِتك هللا ىلع اًماَرك

 ران 2 مي ىفَل رافكلا الا َنإَو .ةنج 22 ٍميِعَت ىف مهاكإ يف نيقداصلا

 آ َمْوَي اهّرح نوساقيو افولخدي اَهَوَلَصَي .ةقرحم
 © ِنيِّدلآ ُمَوَي ام كملعأ َكنَرَدُأ آَمَو .نيجرخم. () َنيِبيآَعب

- 

 اَبَع مه اًموءازجلا 2) نيّدل
 يح 7

 ضرتعي ملو «نيلوأتملا ضعب نع خيشلا هلقن ,"كلدع"ب قلعتي نأ :ثلاثلا ءروصلا ضعب يف الصاح كنوك لاح -

 (لمدلا ةيشاح) ؟اهمدقت ام اهيف لمعي فيكف «مالكلا ردص اهلف ماهفتسالا نعم "يأ" يف نأب ضرتعم وهو «هيلع

 بولقلا لاعفأل اماع ناك نإو "نولعفت ام" :هلوقو ءاريمطقو اريقن نوطبضيو ءاريثكو اليلق لاعفألا نم :هعيمج

 :"رارسألا فشك" يفو .هللا الإ هملعي ال تابيغملا نم ناك ام نأل ؛حراوجلا لاعفأب صوصخم ماع هنكل حراوجلاو

 نم ناك امو ؛هتهح ىلع هوبتكو هرهاظب هوملع حراوج ةكرح وأ لوق رهاظ نم ناك امف :نيهجو ىلع مهملع
 رخآو احلاص المع المج هنوبتكيف «ةئيبحخ ةحئار هحلاطلو «ةبيط ةحئار هحلاصل نودحي مهنإ :لاقي ريمض نطاب

 ّح ؛كروعش نراقي مهروعش نإف ؛ةظفحلا ةكئالملا هعمست كبلق هب رعشي ركذ لك :يلازغلا مامإلا لاقو ءائيس
 ركذلا ىلإ تفتلي بلقلا مادامو ءاضيأ ةظفحلا نع باغ ةيلكلاب روكذملا ف كباهذب كروعش نع كركذ باغ اذإ

 الو رثأ الو نيع كلاسلل قبي مل اذإ الإ لصحي ال ءانفلاو هللا يف ءانفلا وه دوصقملا نأل] هللا نع ضرعم وهف

 هريغ ىلإ ةبسنلا ناك نإو هللا نع ضرعمو ديعب هنأك نآلا ىلإف ءركذلا ىلإ تافتلا راثآلاو تافصلا نمو «ةفص
 ءاقب نأل ؛اركاذ قبي حل برقلا هل لصح اذإف «هيف اينافو ىلاعت هتاذ يف اوحم نوكي نأ وه برقلاو ءابيرقو ابلاط

 (نايبلا حور) .[.روكذملا يف ئئفيو مدعني لب «ةينينثالا ةمالع ركاذلا
 .ميعنلاب راربألا يزاجيل ؛لامعألا نوبتكي :ليق هنأك .هلحأل نوبتكي ام نايب يف عورش :راربألا نإ

 .افنأتسم نوكي نأو ءاربخ هعوقوب راحلا يف ريمضلا نم الاح نوكي نأ زوجي :افولصي
 مسا "ام" :كاردأ امو .اهرح نوملعي يأ ملعلا انه دارملاو .هريظن ىلإ ءيشلا در :سايقلا :اهرح نوساقيو

 دسم ةداس ربخلاو أدتبمللا نم "نيدلا موي ام" ةلمجو «لوأ لوعفم فاكلاو هربخ "كاردأ" ةلمجو ءأدتبم ماهفتسا

 نيدلا موي مظع كاردأ ءيش يأو :ىعملاو «ليوهتلاو ميظعتلل يناثلاو «راكنإلل لوألا ماهفتسالاو «ياثلا لوعفملا

 (يواصلا ةيشاح) .انم مالعإب الإ هب كل ملع ال يأ ,هلوه ةدشو
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 كلمت ال موي وه يأ «عفرلاب َمَوَي .هنأشل ميظعت ؟ 29 ييريذلآ ُمَوَي اَم َكنَرْذَ
5 

 نكَمُي ل يأ فيف هريغل رمأ ال: 27 هَّلْب ٍذبَمَوَي رمألاو ةعفنملا نم اعيش سفتل سفن

 .ايندلا فاللخيب د فيرنا نم ادع

2 

 سائلا نم ي أ ىلع اوُناَتَمَأ اذ َنيذلا *: َنيِفِفَطُملِل منهج يف داو وأ باذع ةملك َُيَو

 لدب وه وأ ,فوذحم أدتبم ربخ وهف :موي وه يأ (نيلامكلا ريسفت) .موي وه يأ «ريثك نباو ورمع يبأل :عفرلاب
 (نيلامكلا ريسفت) .هوحنو لوهلا ديدشت وأ نيدلا ةلالدب نونادي وأ "ركذا" رامضإب نوقابلا هبصنو "نيدلا موي" نم
 يفنملا نأ :باوجلاف ؟مهريغب ةعافشلا نوكلمي نيلوبقملا سانلا ضعب نإ :لاقي امع باوج :خلإ ةعفنملا نم ائيش

 (يواصلا ةيشاح) .صاخ نذإب الإ نوكت ال لب ءكلذك تسيل ةعافشلاو لالقتسالاب كلملا توب
 .ايندلا يف مهكلم امك ائيش ادحأ مويلا كلذ يف ىلاعت هللا كّلمي الف :"بيطنلا" فو :ادحأ نكمي مل يأ
 ناك اذإ ههبشو "ليو" يف راتخملاو :يكم لاقو ءزاحل بصن ولو «ءاعد هنوك ءادتبالا غوسو «ًادتبم "ليو" :ليو

 كاودَتفَت ال كليو :وحن بصنلا هيف رايتحالا ناك افرغم وأ افاضم ناك نإف ؛بصنلا زوحيو عفرلا فاضم ريغ

 ارذن يأ افيفط ائيش نزو وأ ليك يف ذحألا هتقيقحو «صقنملا :ففطملاو «هربح "نيففطملل"و «(١5:هط)
 (لمجلا ةيشاح) .هتلقل ؛هفاتلا ءيشلا يأ فيفطلا نود :مهلوق هنمو ءاريقح

 هيف يوهي يأ منهج يف داو وأ :هلوقو ؛كالهلاب مهيلع ءاعد وهف ةرخآلا يف مهاذع ةدشب ةملعم يأ :باذع ةملك

 (يواصلا ةيشاح) .ناقالطإ هل ليولا نأب عمجلا نكميو «نالوق امهف هرعق غلبي نأ لبق افيرخ نيعبرأ رفاكلا

 سانلا نم ليكلاب اوذخأ اذإ :نعملاف «يفاولا ذحألا نع ةرابع :ءافيتسالاو ءليكلاب ذحأ :لايتكالا :اولاتكا اذإ

 "ىلع" 5 ,مهيلع هيف لماحتيو مهي رضي الايتكا سانلا نم مهلا يتكا ناك املو ءةمات ةيفاو مهقوقح ا

 .هيلعو هنم تلتكا :لاقي "نم | "ىلع" :ليقو «"كرادملا" نم «كلذ ىلع ةلالدلل ؛"نم" ناكم

 ىلع تلتكا :لاقي :ءارفلا لاق ءانه نابقعتي "نم"و "ىلع"و ؛"اولاتكا"ب قلعتم هنأ :اهدحأ .هجوأ هيف :سانلا ىلع

 لوألاو «هيلعو هنم تلتكا :لاقي "نم" نعم. "ىلع" :ليقو :مهيلع ام تذخأ مهنم تلتكاو ءمهنم تيفوتسا :سانلا

 لدبأ مهيلع هيف لماحتيو مهرضي الايتكا مههلايتكا ناك امل :يرشخمزلا لاق «"نوفوتسي "ب قلعتت "ىلع" :ليقو «حضوأ

 «ةيصوصخلا ةدافإل ؛لعفلا ىلع لوعفملا مدقو "نوفوتسي"ب قلعتي نأ زوجيو «كلذ ىلع ةلالدلل ؛"نم" ناكم "ىلع"
 (لمجلا ةيشاح) .نسح وهو ءال نوفوتسيف مهسفنأ امأف «:ةصاخ سانلا ىلع نوفوتسي يأ
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 نورت مهل اونزو يأ َمُهوُنَرَو وأ مه اولاك يأ ٍجهوُناك اَذِإَو .ليكلا 9 َنوُفَوَتَسَي
 َنوُبوُعَبَم مّيأ كيتَلوُأ نقيتي ُىَِْي خيبوت ماهفتسا الأ .نزولا وأ ليكلا نوصقتني

 هبصانف ."موي"ل لحم نم لدب َمَوَي .ةمايقلا موي 0 يأ مظع ٍضوَيِ

 هباسحو هرمأ لجأل قئالخلا () َنيَِلَعَلا ِبَرِل مهروبق نم ُناَئلآ ُموَقَي "نوثوعبم"
 :ليق ٍنيَجِس ىنَل رافكلا لامعأ باتك يأ ٍراَجفْلا ّبَتك َّنإ اقح ةّرَع .هئازجو

 1212111110 ا .ةرفكلاو نيطايشلا لامعأل عماج باتك وه

 فذح دعب هسفنب لعفلا هيلإ ىدعت «"اولاك" ل لوعفم بصن لحم يف "مه" ريمض نأ ىلإ كلذب راشأ :مهل اولاك

 يف مهاح نم ميظع بيجعتو راكنإ :كئلوأ نظي الأ (يواصلا ةيشاح) .واولل ادكؤم عفر ريمض سيلو «ماللا
 .نولعفي امع نولوئسم نوثوعبم مهنأ انيمخت نونمخيو مهلابب فيفطتلا نورطخي ال مهفأك «فيفطتلا ىلع ءارتحالا

 نإ يأ «ددرتلا نيعم. نظلا :ليقو .نزولاو ليكلا يف اوصقن ام اونقيأ ولو كئلوأ نقوي ال يأ «نيقيلا يعم انه نظلاو

 (لمجلا ةيشاح) .طوحألاب اوذخأيو هنع اوثحييو اوربدتي يح هونظ الهف ثعبلاب نونقيتسي ال اوناك
 (نيلامكلا ريسفت) .هيبنتلل هذه الإ تسيلو ءاخيبوت ةيفانلا "ال" ىلع لحدأ ماهفتسا ةزمه هنأ نيعي :خيبوت ماهفتسا

 :ليقو «نزولاو ليكلا يف اوصقن ام اونقيأ ول ذإ :ككئلوأ نقوي ال يأ نيقيلا يعم. نظلا نأ ىلإ رسفملا راشأ :نقيتي

 "كئلوأ"و «طوحألاب اوذحأيو اوربدتي ىح هونظ الهف ثعبلاب نونقيتسي ال اوناك نإ :ئيعملاو «ددرتلا نعم. نظلا

 (يواصلا ةيشاح) .رارشألا نم مهدعو «راربألا ةبترم نع مهدعب ىلإ ارظن امب ىتأ ,نيففطملل ةراشإ
 يف لماعلا نإف ؛"نوثوعبم" هبصانف ,بصنلا لحم يف وهو رورحملاو راجلا نم لدب هنأ نعي :"موي"ل لحم نم لدب
 .لماعلا راركت ةين ىلع لدبلا نأل ؛اردقم يأ :"نوثوعبم" هبصانف (نيلامكلا ريسفت) .عوبتملا يف لماعلا وه عباتلا

 ءرجزو عدر ةملك اهإ :ليقو ءاهلبق ام ىلع فقولاف ,فنأتسم مالك "الك"ف يأ :اقح (يواصلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .اهيلع فقولا نوكي اذه ىلعف «نازيملاو ليكلا سخب نم هيلع مه ام ىلع رمألا سيل :نعملاو
 ام عفدنا كلذبو ءفاضم فذح ىلع مالكلاو ءبتكلا نيعمب باتك نأ ىلإ كلذب راشأ :رافكلا لامعأ بتك يأ

 (يواصلا ةيشاح) .هسفنل ءيشلا ةيفرظ نم مزلي

 يف باتكلا لعجي دقو «هسفنل ءيشلا ةيفرظ نم سيلو ءءزجلل لكلا ةيفرظ ليبق نم ةيفرظلاو :باتك وه ليق
 (نيلامكلا ريسفت) .هيف بوتكملا لمعلا وأ ةباتكلل فرظ وهف اذه ىلعو «بوتكملا وأ ةباتكلا نيعم. مظنلا
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 ام كبَر اَمَو .هدونجو سيلبإ لحم وهو «ةعباسلا ضرألا لفسأ ناكم وه 0

 نب َنييذكفلل ٍذِبَمْوَي لْيَو .موتخم 220 موقت ُبدَتِك .نيجس باتك ام 2: نيجي
 د ت2 عر

 الإ -لهب ُبْدُكُي امَو .نيبدكملل كايب وأ لد ءازجلا 2 د: نيدلأ موب 52 وذل

 َلاَق نآرقلا اَْسَياَء ِهِيَلَع ْىَثَت اَذِإ .ةغلابم ةغيص 2: هيت دحلا زواجتم ِدَتَعُم لك

 وأ مضلاب "ة "ةر وطسأ" عمج امبيدق ترطس يلا تاياكحلا 2 ملدا 0

 مهولق ْىَلَع بلغ َناَر َلَب كلذ مهلوقل رجزو عدر الك .رسكلاب "ةراطسإ"
 .ًادصلاك وهف يصاعملا نم نوبسكَي أوُناك ام اهاشغف

 :ريدقتلاو ءفاضم فذح ىلع "نيجس ام كاردأ امو" :يتآلا هلوقف هيلعو ءعضوم مسا وهف يأ :خلإ ناكم وه ليقو

 .اعم عضوملاو باتكلا مسا "نيجس" نأب عمجي دقو« "يف" نعم ىلع ةفاضإلاو «رسفملا هركذ امك ؟نيجس باتك ام

 يه :ةداتقو دهاحجمو رمع نبا لاق «يناسارخلا ءاطع نع يور اذك :هدونجو سيلبإ لحم وهو (يواصلا ةيشاح)

 يف :نييلعو نيضرأ عبس لفسأ :نيجس" :اعوفرم ءاربلا نع يوغبلا دنسأو ءرافكلا حاورأ اهيف ءىلفسلا ةعباسلا ضرألا

 (نيلامكلا ريسفت) ."ةعباسلا ضرألا :نيجسلا" :اعوفرم رباج نعو «"شرعلا تحت ةعباسلا ءامسلا

 باتك وه يأ "راجفلا باتك نإ" :هلوق ف روكذملا باتكلل نايب وه لب نيجسلا ريسفت سيل :خلإ موقرم باتك

 نوزاجي نح ىحمي الو ىسني الو «بوثلا يف مقرلاك تبثم مهلامعأ هيف بوتكم «ةباتكلا نيب روطسم يأ موقرم
 نعو «ىحمي الو ىسني ال بوثلا يف مقرلاك مهلامعأ بوتكم :ليقو ءريمح ةغلب يأ :موتخم (لمجلا ةيشاح) .هب
 سبحلا ببس هنأل ؛باتكلا هب بقل نجسلا نم ليعف "نيجس"و «ديمح نب دبع هاور «رشب مهيلع مقر :ةداتق

 ةيملعلا وهو دحاو ببس دوجحول ؛فرصنم متاحك فصو نم لوقنم ملع مسا وهو «منهج يف قييضتلاو
 (نيلامكلا ريسفت) .بسحف
 .بلغ يأ "مهولق ىلع نار لب الك" :ىلاعت هلوق هنمو ءأدصلا :نيرلا :'"حارصلا" ف ءعبط لب :نار لب

 :ئيعملاو ءركف هيلع بلغ اذإ انويرو انير هلقع ىلع رمخلا تنار :لاقي «ةبلغلا نيرلا لصأ :يوغبلا لاق :اهاشغف

 ىور «هوحنو ةآرملاو ديدحلا خسو :ادودمم :ءادصلاك (نيلامكلا ريسفت) .اه تطاحأو يصاعملا مهبولق ىلع بلغ

 ةتكن هبلق يف تتكن ابنذ بنذأ اذإ دبعلا نأ" :325 هنع اعوفرم ةريره يبأ نع يئاسنلا هححصو يذمرتلاو دمحأ

 يذلا نارلا كلذف هبلق ولعت ىح «تداز داع نإو «هبلق لقص رفغتساو عزنو بات نإف ءءادوس
 (نيلامكلا ريسفت) ."نآرقلا يف هللا ركذ
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 اولاَصل مِإ مث .هنوري الف 22) نوبوجح1ل ةمايقلا ٍذيَمَوَي َمِهيَر نع مع اح يي
 ريو 2

 ءهب متنك ىلا باذعلا يأ اَذََّه مهل ُلاَقُي ّمث 5 ةعرجا رانلا اولخاادلا 42 ميجا

 نب اناا ينزل قانبلا نكت ىف راَرَألا َبَكك َّنِإ ًاقح هلع ) َنوُبْدَكُت
 يئمؤمو ةكئالملا نم ريخلا لامعأل عماج باتك وه :ليق 2 2 َتَيِلِع ىنَي مهاعإ

 ام كملعأ َكِنَرْدُأ آَّمَو .شرعلا تحت ةعباسلا ءامسلا يف ناكم وه :ليقو «نيلقتلا

 نم (2) َنوُئّرقْلأ ُهُدَبْحَي بشي .موتخم (2) موَقْرَم ُبدَتِك وه .نييلع باتك ام 2 َنوُيلِ

 لاجحلا يف ررسلا ِكيآَرَأْلا ىلع .ةنج (©) ميِعَت ىفَل َراَربَأْلا نإ .ةكئالملا

 ةجهب (2) ٍريِعّنلآ ةَرْضَن ْمِهِهوُجُو ىف ُفِرْعَن .ميعنلا نم اوطعأ ام 2 َنوُرظَي
 اهئانإ ىلع 2 ٍموُنَخُم سندلا نم ةصلاخ رمح ٍقيِحَر نِم َنَوَقَسُي .هنسحو معنتلا

 مهنإ :لاقف افاضم ردق ةيؤرلا ركنأ نمو ءمهّبر نوري نينمؤملا نأ ىلع ليلد هيف :يعفاشلاو كلام نعو :هنوري الف

 ةرسح نوبجحي مث هنوري :ليقو ,حيحصلا وه اذه :هنوري الف (نيلامكلا ريسفت) .نوبوجحمل محير ةمارك نع
 هنأل امإ كلذب يمس .هظفل نم هل دحاو ال عمجلا ةغيص ىلع درفم مسا :نييلع يفل (يواصلا ةيشاح) .ةمادنو

 ءامسلا يف نييلع :اعوفرم درو امل ؛ةعباسلا ءامسلا يف عوفرم هنأل امإو «ةنجلا يف تاحجردلا يلاعأ ىلإ ولعلا ببس

 (يواصلا ةيشاح) .شرعلا تحت ةعباسلا

 وه :ةداتقو بعك لاقو «هيف ةبوتكم مهامعأ شرعلا تحت ةعباسلا ءامسلا ف نييلع اعوفرم ءاربلا نع :وه :ليقو

 :يناعملا لهأ ضعب لاقو «ىهتنملا ةردس :كاحضلا لاقو «ةنجلا وه :سابع نبا نع ءاطع لاقو «ئميلا شرعلا ةمئاق

 ال «عمجلا ةغيص ىلع عضوم مسا وه :ءارفلا لاق «نونلاو ءايلاب عمج كلذلو ,فرش دعب فرشو ولع دعب ولع

 (لمجلا ةيشاح) .نيثالثو نيرشع لثم ؛هظفل نم هل دحاو
 عمج لاجح :لاجحلا يف ررسلا (بيطخلا ريسفت) .ةمايقلا موي هيف ام ىلع نودهشيف هظفحيو هرضحي يأ :هدهشي

 .روتسلاو ةرسألاو بايثلاب نيزي تيب وهو :ةلجح
 متع ال رهنلاو "رمح نم رافأو" أك ددنغ ةروس يف لاق دق :تلق نإ .اهتسافنو اهفرشل يأ :اهئانإ ىلع موتخم
 (يواصلا ةيشاح) .رامنألا رمخ ريغ يناوألا اذه نأب بيحأ !نيتيآلا نيب عمجلا قيرط فيكف ؟هيف
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 نَو كسملا ةحئار هنم حوفي هبرش رخآ يأ ُكَسِم :ةمدتخ .مه الإ همتح كفي ال

 ام يأ هجره لهو ٠ .هللا ةعاط ىلإ ةردابملاب اوبغريلف 2 : َنوُسْفَسَتْمْلا | ِسَفاَتَتيلَف كلذ

 اهي ُبرشَي اردقم "حدمأ"ب هبصنف اًنيع :هلوقب رسف /2) ميِنَست نِم هب جرخب

 ارز ا كيلا ار لفل عسا ىردما دنع را ءءاوس نا عر كورولا
 (2) َنوُكَحْضَي امهوحنو لالبو رامعك ْاوُئَماَء َنيِذَلآ َنِم أونا 8 لهج يبأك
 ىلإ نومرجملا ريشي يأ 20 َنوُرَماَغَتُي جيب نونمؤملا يأ ْأوُرَم اَذِإَو .مُب ءازهتسا

 2: َنيهكف اوُبلَقنَأ ُمِهَلَهَأ َلِإ اوعجر ْاَوُبََقنأ اَذِإَو .ءازهتسا بحاحلاو نفحلاب نينمؤملا

 «كسملا معط اهتبقاع نودجي «موتخملا رمخلا :قيحرلا نأ :دوعسم نبا نع ةبيش يبأ نبا ىور :خلإ هبرش رخآ يأ

 بيطلا حاف :لاقي «ةحئارلا راشتنا :حوف :حوفي (نيلامكلا ريسفت) .نيطلا ناكم كسملاب هيناوأ موتخم :ليقو

 ةحئار نإ يأ :كسملا ةحئار .كسملا ةحئار هنم دحويو رهظي انه دارملاو «"”حارصلا" نم .كسملا حير تحافو

 بارشلا رخآ نأ دافأف ءايندلا يف بارشلا رخآ لمي ةداعلا يف نأ صيصختلا هجوف «بارشلا رحخآ يف رهظت كسملا

 (يواصلا ةيشاح) .هنم لمي الف «ءكسملا ةحئار هنم حوفي

 .مهسوفن ةراهطو مهتمه ولعل ؛ةصلاخلا تاينلاو ةحلاصلا لامعألا ةرثكب ةسفانملا مهفأش نيذلا يأ :نوسفانتملا

 (نيلامكلا ريسفت) .مامإلاك ةلآلا مسا نعم. "اجازم" نأ ىلع ريشي :خل! هب جرمي ام يأ (يواصلا ةيشاح)

 ام ىلع قوف نم مهيتأت اهنأل ؛هعفر اذإ همنس ردصم وه يذلا مينستلاب تيم اهنيعب نيعل ملع وه :مينست نم

 نوبرقملاف ءتكسمأ تألتما اذإف «ةجاحلا رادقم ىلع ةنحلا لهأ يناوأ ف بصتف «ةمنسم ءاوهلا يف يرحت افأ يور

 (لمجلا ةيشاح) .ةنحلا لهأ رئاسل جزمتو ءافرص اهفوبرشي

 عم. ءابلا نأ ىلإ ريشي :اهنم يأ (نيلامكلا ريسفت) ."مينست" نم الاح لعجي دقو ."نيعأ"ب وأ :"حدمأ"ب

 دعب ركذ ةرخآلا يف راربألا ةمارك ىلاعت هللا ركذ امل :اومرجأ نيذلا نإ .هريغ هب حرص امك «ةديزم وأ يأ "نم"

 (يواصلا ةيشاح) .مهيولقل ةيوقتو نينمؤملل ةيلست ايندلا يف مهعم رافكلا ةلماعم حبق كلذ
 .مهنيعأب ضعب ىلإ مهضعب ريشي نأ :زماغتلاو ءراشأ :بحاحلاو نيعلاب زمغ :"سوماقلا" ف :ّلإ نومرجملا ريشي يأ

 نإ" :ثيدحلا يفف ؛مهريغب راخستسالا ىلإ ةلصوملا مهتناكمو مهتعفرب نيذذلتم يأ :نيهكف اوبلقنا (نيلامكلا ريسفت)

 مهيف نمؤملا نوكي" :ةياور يفو "رمحلا ىلع ضباقلاك هنيد ىلع ضباقلا نوكي «أدب امك ابيرغ دوعيسو ابيرغ أدب نيدلا

 (يواصلا ةيشاح) .ناعتسملا هللاو "رام ةفيج نم نتنأ مهيف ملاعلا" :ىرخأ فو ,"ةمألا نم لذأ



 قاقشنالا ةروس 5 نوثالغلا ءزجلا

 َّنِإ أَوُلاَق نينمؤملا اوأر َمُهَوُأَر اَذِإَو .نينمؤملا مهركذب نيبجعم "نهيكف" ةءارق فو
 ا 5 0 0 - ا 1 3 ش 5 38 هل سال سو _
 مهيَلع رافكلا يأ أولِسَرأ مَو :ىلاعت لاق 0 دمحم. مهاعإل 2 نولاضل ٍءالؤته

 يأ َموَيَلآَف .مهحلاصم ىلإ مهوّدري ىتح مهلامعأل و مهل (2) نيِظِفلَح نينمؤملا ىلع

 َنوُرظَي ةنجلا يف ِكيآرألا لع © َنوُكَحْضَي رافكلا َنِم أوُتَماَء َنيِذأا ةمايقلا موي
 يف مهنم رافكلا كحض امك مهنم نوكحضيف نوبذعي مهو رافكلا ىلإ مهزانم نم

1 
 طم

 نال ل لا نق نوه و“ ال ل ردم 7 211 .

 - 28 َنولَعفَي أوثاك ام ٌرافكلا يزوح بوث لَه .ايندلا

 ةيآ نورشعو سمخ وأ ثالث ةيكم قاقشنالا ةروس

 ه مير >2 75 2. 0 0 0

 5“ 0 فا 0 نال كر يرو رسوم هاي .٠ هكا تينا و 4 تقشنفا ٌءاَمَسلا ادإ

 :هكافو هكف وهف مضلاب ةهاكفو اهكف حرفك هكف :"سوماقلا" يف «نيتءارقلا ىلع ريسفت :خلإ مهركذب نيبجعم

 -  (نيلامكلا ريسفت) .بجعت هنم هكفو مهكحضيف هتبحص ثدحي وأ ءكوحض سفنلا بيط
 نوظفحي «مهي نيلكوم هللا ةهج نم اولسرأ ام مهنأ لاحلاو كلذ اولاق يأ ”اولاق" يف واولا نم لاح :اولسرأ امو
 يف مهل عفن يأو ءمهسفنأ حالصإب اورمأ امنإ لب يأ :مهودري ىتح (يواصلا ةيشاح) .مهلامعأو مهلاوحأ مهيلع

 ؛زاحل انه لماعلا مدقت ول هنأل ؛أدتبملا ىلع هعيدقت رضي الو "نوكحضي"ب بوصنم :مويلاف .مهريغ لاوحأ عبتت

 (لمجلا ةيشاح) .ماق ديز رادلا يف :زوجي ال "رادلا يق ماق ديز“ فالخب سبل ال ذإ

 «كلذ مهي لعف اذإ نينمؤملاب ايندلا يف مهتيرخس ىلع اوزوج يأ "رافكلا بوث له" ىععمو :رافكلا بوث له
 "نورظني"ب ابصن اهوحدمو "له" عضوم نوكيف ءرافكلا يزوج له نورظني يأ "نورظني" قلعتم هنإ :ليقو

 ضعب لوقي :ىيعملاو ؛لوقلا رامضإ ىلع وه :ليقو .هل عضوم ال فانئتسا وه :ليقو [ضفاخلا طاقسإ دعب]
 , يف دبعلا ىلع عجري ام باوثلاف ,عجر يأ باث نم وهو ءاوزوجو اوبيثأ يأ رافكلا بوث له :ضعبل نينمؤملا
 ظ (لمجلا ةيشاح) .رشلاو ريخلا يف لمعتسيو «هلمع ةلباقم

 يف ضايبلا وهو ءاهنم جرخي مامغب تعدصنا يأ [(نيلامكلا ريسفت) .ةرحبا نم قشنت :يلع نع] :تقشنا
 (يواصلا ةيشاح) .ةكئالملا لزنتل ؛ءامسلا بناوج



 قاقشنالا ةروس "5" نوثالغلا ءزجلا

 عمم 4 0 نمي 21 قاقشنالا 5 تعاطأ
 ُضَرَألا اَذِإَو .عيطتو عمست نأ ال قح يأ /) ٌتقُحَو اَنْيَرِل قاقشنالا ف تعاطأو

 ام َتَقْلَأَو .لبج الو ءانب اهيلع قبي مو مدألا دمب امك اهتعس يف ديز 29 َتَّدُم

 7 ٠ 3 7 5 20 5 و 0 هي .

 يلخختلاو ءاقلإلا يف 5

 ا اذإ' باوجو .ةمايقلا موي نوكي هلك كلذو "را تقحو

 يف دهاج حداك َكلَتِإ ٌنيَسَن ًنإلا اَهّيأتَ .هلمع ناسنإلا يقل :هريدقت .هدعب ام هيلع لد

 ل ا و وو م و ًحّدك توملا وهو َكَبَر ءاقل ىلإ كلمع

 قيقحو ءاذكب قوقحم وه :مهوق نم :تقحو .دايقنالاو ةعاطإلا نع زاحب هنأ نعي 00 هنأل يأ :تعاطأو

 (نايبلا حور) .دايقنالاو عامتسالاب ةقيقح تلعحج يأ هب

 نع ديج دنسب مكاحلا جرخأ «لبج الو ءانب ايناخ نو و دانس وناقد قوبل :اهتعس يف ديز

 (نيلامكلا ريسفت) ."هيمدق عضوم الإ اهيف مدآ نبال نوكي ال مث ,مدألا دم ةمايقلا موي ضرألا دم" :اعوفرم رباج
 (يواصلا ةيشاح) .ىوتساو دتماو «هيف ءانثنا لك لاز دم اذإ هنأل ؛دلحلا وهو يأ :ميدألا دمب امك

 نم دحأل نوكي ال ىح باسحلل اهيلع قئالخلا فوقول ؛اهتعس يف دادزيف يأ :لبج الو ءانب اهيلع قبي ملو
 ضرأب لدبت لب ءكلذك سيلو ءاهئاقب عم دمت ضرألا نأ ةيآلا رهاظو ءاهيف قئالخلا ةرثكل ؛همدق عضوم الإ رشبلا
 (يواصلا ةيشاح) .(48 :ميهاربإ) ُيِضْرُا َرْيَغ ُضْرّأْلا َلدَبت مويه ةيآ ليلدب ىرحأ
 «مويلا كلت يف زونكلا جارخإ يقاني الو :ةداتق نع قازرلا دبع ا كلذك ءاهرهاظ ىلإ زونكلا اذكو :ىتوملا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .نيتقولا نم لك نوكي هلعلف ءلاحدلا نمز يف جرخي هنأ درو امل

 لدحلا ةيشاح) .ضرألا يف اذهو ءءامسلا يف لوألا نأل ؛راركت سيل :خلإ تقحو امبرل تنذأو

 «ةدئاز واولاو "تنذأ" :ليقو «ضارتعا "ناسنإلا اهيأ اي"و ,"هيقالمف" :هباوج :ليقو :خلإ هيلع لد فوذحم
 ةروس يق رم ام. ءافتكالل ؛تفذح تلمع ام "سفن تملع" :ليقو ءاردقم "ركذا"ب قلعتم ةيفرظ "اذإ" :ليقو

 (نيلامكلا ريسفت) .راطفنالاو ريوكتلا
 دبع نب دوسألا وهو «نيعم هنأ لمتحيو :ةداتقو ديعس لاق هبو «سنجلا هب دارملا نأ لمتحي :خإ ناسنإلا اهيأ اي

 (يواصلا ةيشاح) .رافكلا عيمج :ليقو ءفلخ نب يبأ :ليقو ءدسألا

 (نيلامكلا ريسفت) .هشدح ذإ حدك نم «لمعلا ف سفنلا دهج :حدكلا :خلإ حداك كنإ

 (نيلامكلا ريسفت) .عاس كبر ىلإ لمعلاب دهاج يأ ؛هرهاظ ىلع كرتي دقو :خلإ توملا وهو
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 وأ َنَم اّمأَف .ةمايقلا موي رش وأ ريح نم روكذملا كلمع قالم يأ :2) ِهيِقَلَمَف
 8:8 77- 7ك

 وه () اريسَي اًباَسِح ُبَساَحنن فَوَسَف .نمؤملا وهو ي) -ِهِنيِمَيِب هلمع باتك ُهَبَتِك

 "كله باسحلا شقون نم" :هيفو «نيحيحصلا ثيدح يف امك هيلع هلمع ضرع
 َنَم اّمَأَو .كلذب () اًروُرَسَم ةنجلا يف ءِلَمُأ نإ ُبلَقمَيَو .هنع زواجتي ضرعلا دعبو
 ءارو هارسي 5 .هقنع ىلإ هانمب لغت رفاكلا وه 20 فهرهظ َءآَرَو هُهّبَتك طا

 هكاله يداني 2: اًروُبُت هيف ام ةيؤر دنع ْأوُعَدَي فَوَسَف .هباتك اهب ذحأيف ؛هرهظ
352 

 ءايلا ضم 3 ف .ةديدشلا رانلا 0 2 07 001 .هاروبث اي :هلوقب

 ىلعف «هيقالم تنأف يأ ءرمضم أدتبم ربخ نوكي نأو ءرهاظ هيف ببسلاو "حداك" ىلع افوطعم نوكي نأ زوحي :هيقالمف

 "اذإ" باوج وه :ليقو «لمجلا فطع باب نم نوكي يناثلا ىلعو «درفملا ىلع درفملا فطع باب نم نوكي لوألا
 «ةعنتمم هتاقالمف ؛ىقيي ال وهو «لمع حدكلا نأ الإ حدكلل امإو ؛هنم كل رفم ال همكح يقالم يأ برلل امإ هيف ريمضلاو

 نأ ىلإ ةراشإ هيفو ."كلمع قالم يأ" :هلوقب كلذ باوحل حراشلا راشأ دقو ءرش وأ ريخخ نم كحدك ءازج دارملاف

 يأ فاضم ريدقت نم.ذب الف يقال عع ىقيي آل اضرع هتوكل لمعلا نأل ؛لمعلا نبع. وه يذلا حدكلل "هيقالم" ريمض

 .لامعألا كلت نايب هيف يذلا باتكلا ةاقالم دارملا :يزارلا لاقو (لمجلا ةيشاح) .هءازجو هباسح قالم

 ىلع مالكلاو ءلمعلا نيعم, وه يذلا حدكلا ىلع دئاع "هيقالم" يف ريمضلا نأ ىلإ كلذب راشأ :كلمع قالم يأ

 .هنم هل رفم الف هبر قالم :نيعملاو «ىلاعت هللا ىلع ادئاع نوكي نأ حصيو «هءازجو هباسح قالم يأ فاضم فذح

 نع باثي مث ؛هذه ةيصعملا نأو « هذه اهنم ةعاطلا نأ فرعيو هلامعأ ضرعت نأب يأ :هلمع ضرع (يواصلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .ةشقانم الو هبحاص ىلع هيف ةدش ال هنأل ؛ريسيلا باسحلا وه اذهف ؛ةيصعملا نع زواجتيو ةعاطلا
 :تلقف :تلاق "بذع باذعلا ف شقون نم" :ُهلي يبلا لاق ةشئاع نع اجرخأ :نيحيحصلا ثيدح يف امك

 يف شقون نمو «ضرعلا كلذ نكل ؛باسحلاب سيل كلذ" :لاق "اريسي اباسح بساحي فوسف" :لوقي هللا سيلأ
 (حارص) .بنذلا ىلع ةذحاوملا مدعو وفعلا :زواجتلا :هنع زواجتي (نيلامكلا ريسفت) ."كله باسمحلا

 يئاسكلاو رماع نباو ريثك نباو عفانل :ةءارق يفو (نيلامكلا ريسفت) .دهاجم نع رذنملا نبا هاور اذك :رانلا لخدي

 (نيلامكلا ريسفت) .رانلا يف لاخدإلا وهو ةيلصتلا نم «ةددشملا ماللاو داصلا حتفو ءايلا مضب "ىلصي'
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 ع ع

 (2: َروُحَ نأ هنأ يأ ,فوذحم اهمساو ةليقثلا نم ةففخم نأ ّنَظ مدن .هاوه هعابتاب ارطب

 د لف .هيلإ هعوجرب اناع 2 د د ناك دهَبَر ا .هبر محي

 ةفوصوم / ةلوصوم "ام"
 كلذو هرون متو عمتجا | 29 َقَسَنأ اذ رَمَقْلآَو .اهريغ و ل ام عمج

 عمج نوع. قسول عواطم

 «لاثمألا يلاوتل ؛عفرلا نون تفذح ننوبكرت :هلصأ .سانلا اهيأ َنْمكرتَل .ضيبلا يلايللا يف

 0 توملا وهو «لاح دعب الاح 2: قّبَط نع ًاَقّبَط نينكاسلا ءاقتلال واولاو

 لوقت ةيبارعأ تعم يح هريسفت تفرع ام :ام سابع نبا لاق «ثعبلاب ابيذكت هبر ىلإ عحري نل يأ :روحي نل

 .نروحيل ىلب يأ «"روحي نل" يف يفنلا دعب امل باجيإ :خلإ ىلب (كرادملا ريسفت) .يعجرا يأ يروح :اهتنبل

 (كرادملا ريسفت) .هيلع هيزاجيو هعحري نأ دب الف «هيلع ىفخي ال يأ :اريصب (كرادملا ريسفت)

 متاح يبأ نباو ءرمع نبا نع رذنملا نبا هاورو «ةرمحلا قفشلا :امن#ذ رمع نبا نع كلام جرخأ :خلإ ةرمحلا وه

 امك ىوتفلا هيلعو ؛ةفينح يبأ نع ةياور وهو ءدمحمو فسوي وبأو يعفاشلاو كلام ذحأ هبو ءاُض سابع نبا نع

 «ةفينح يبأ نع روهشملا وهو ؛ضايبلا قفشلا :ةريره يبأ نع قازرلا دبع جرحخأو «هريغو "ةياقولا حرش" يف

 (نيلامكلا ريسفت) .هنع عجر هنأ هنع ورمع نب دسأ ىورو

 ؛عمجلا :قسو :قسو (نيلامكلا ريسفت) .ريعبلا رهظ ىلع هعامتحال ؛لمحلل ليق اذلو ؛عمجلا :قسولا :قسو

 :ىلاعت هلوق هنمو «سانلا لاوحأ :قبط :حارصلا يف :قبط نع اقبط (حارصلا) ."قسو امو ليللاو" :ىلاعت هلوق
 ؛لوهملاو ةدشلا يف اهتحأل قباطم دحاو لك نإف :لاح دعب الاح .ةمايقلا موي لاح نع الاح يأ "قبط نع اقبط"

 ىقبي دقو «"دعب" نعم. "نع" نأ ىلإ ةراشإ همالك فو .هقباطي ال يأ اذل قبطي اذه ام «هريغ قباط ام : قطا“

 ةفص "قبط نع" لحمو «نععملا لصاحلا انايب نوكي نأب هيلع رسفملا مالك لمح زوجيو «ةزواحملا وهو هانعم ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .قبطلا نيزواحب يأ "نبكرتل" ريمض نم لاح وأ «قبطل ازواحب اقبط يأ "اقبط"ل

 ىغغلا وأ مرهلاو ربكلاو رغصلا لثم نم لاح دعب لاح :ليقو ؛يهاودلا نم اهلبق امو يه وأ يأ :توملا وهو
 يف راص ذإ ءءاحر يف ايندلا بحاص امنيب :لاق ةيآلا يف ةداتق نع ديمح نب دبع جرخأ».مقسلاو ةحصلاو رقفلاو

 مل لاح ىلع ةنس نيرشع لك يف نونوكت :لوحكم نع دامح نب ميعنلو ءءاحر يف راص ذإ ءالب فو «ءالب

 (نيلامكلا ريسفت) .اهلثم اونوكت



 يأ يأ © َنوُنهَؤُي ال رافكلا يأ منك اَمَق .ةمايقلا لاوحأ نم اهدعب امو ةايحلا مث
 َىرَق ماس سور هجر ىو دو ومالا نو سلاما
 َنيِذَلا ِلَب .هزاجعإل هب اونموي نأب نوعضخي 29 © َنوُدْجَسَي ال ُناَءرْقْلآ ُمِيَلَع

 يف نوعمجي 220 تروعوي اَمب مَلَعَ ُهَللآَو .هريغو ثعبلا (2) َتروُبْدَكُي أورفك

 2 د ِباّذَعِب مهربخأ مهَرْشَبَ .ءوسلا لامعأو بيذكتلاو رفكلا نم مهفحص

 ريغ ٍنونمَم ْريَغ ٌرَجَأ مه ِتَحلّصلآ ْأوُنِمَعَو اوُئَماَء َنيِذَلآ نكل اَّلِإ .مؤم
 0 .مهيلع هب نَمُي الو صوقنم الو عوطقم

 ةيآ نورشعو ناتنث ةيكم جوربلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىيعملا :ليقو «خيش مث باش مث مالغ مث ميطف مث عيضر :ةمركع لاقو ءافُكض سابع نبا لوق اذه :خلإ ةايحلا مث

 بيجعتلاو راكنإلا نم اهدعب ام بيترتل ءافلا :خلإ مهل امف (يواصلا ةيشاح) .مهلاوحأو مكلبق نم ننس نبكرتل
 ةيولعلا تاريغتلا نم هب مسقأ ام نأل ؛ةجحلا روهظل ناميإلل ةبحوملا هلاوهأو ةمايقلا موي لاوحأ نم اهلبق ام ىلع

 (يواصلا ةيشاح) .هل دايقنالاو هب نامبإلا مدع لقع هل نمع دعبي «ةردقلا ميظع قلاخ ىلع لدي ةيلفسلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .هانعم ىلع ةدحبسلاف هتوالتل ؛نودجسي ال وأ دوجسلل مزاللا عوضخلا نم :نوعضخي

 كلذب اوملعيو ءايهإ امالك هنوكبو هعامس دنع نآرقلا زاجعإب اومزجي نأ مهيلع بجيف «ناسللا لهأ نم مهنإف :هزاجعإل

 يف ءيشلا عمج وهو :ءاعيإلا نم :نوعوي (نايبلا حور) .يهاونلاو رماوألا عيمج يف هوعيطيف ةوبنلا ىوعد يف دمحم قدص
 (نيلامكلا ريسفت) .ةوادعلاو رفكلا نم يأ .مهرودص يف نومتكيو نورسي ام :ةداتقو دهاحبو سابع نبا نعو «ءاعولا
 .مهرودص يف :لوقي نأ حضوألا :مهفحص يف

 «يعفاشلا لوق وه امك كرتشملا مومع زاوج ىلع يئبم هلعلف «ةربتعملا خسنلا يف واولاب وه اذك ةنملا نم :نمي الو

 .يرصبلا نسحلا نع يناثلاو «سابع نبا نع يورم لوألا ليصفتو نظلا وه امك ةلصافلا "وأ" ب :"راونألا" فو
 ىذأ ىلع مهربصو مهناعإ ىلع نينمؤملا تيبثت :ةروسلا هذه لوزن ةمكح :جوربلا ةروس (نيلامكلا ريسفت)
 (يواصلا ةيشاحإ .مهمدقت نمل ىرج امم مهريكذتب رافكلا
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 سانلا هدهشي ثلاثلاو «هيف لمعلاب دهاش ىناثلاو .هب دوعوم لوألاف ؛ثيدحلا

 ُدَخُأْلا بتصصأ نعل لع .دقل يأ .هردص فوذحم مسقلا باوجو «ةكئالملاو
 دع ةحجيمت يو

 .هيف لقوت ام 2 ٍدوَقَولآ تاذ هته لامتشا لدب-ر راخلا .ضرألا يف قشلا
 هلا ةيفستا لو

 جربلا نأل ؛اهروهظل ؛اجورب تيم .ةعبسلا بكاوكلا اهيف ريست يلا لزانملاو قرطلا ةبحاص يأ :جوربلا تاذ

 (يواصلا ةيشاح) .هروهظل ؛يلاعلا رصقلل ةيفرع ةقيقح راص مث ءجربتلا نم رهاظلا رمألا لصألا يف
 .هسنج وأ ءامس لك ءامسلاب دارملاو ءرصقلا :جربلاو «تارايسلا اهلزني اهنأل ؛روصقلاب تهبش :بكاوكلا

 ترسف اذك ىلعألا كلفلا كلفلا وأ ل ا رع ا ع ا ا

 :يلع نع رذنملا نبا ىورو يرعشألا كلام يبأ نع يناربطلاو «ةريره يبأ نع يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا يف ةثالثلا

 نب نسحلا نع يربطلاو «ةمايقلا موي دوهشملاو هللا دهاشلا :امذ سابع نبا نع ريرج نبالو ءرحنلا موي دوهشملا
 ظ (نيلامكلا ريسفت) .هلثم ام سابع نبا نع يئاسنلا ىورو هي هللا لوسر يدح :دهاشلا :يلع
 .سانلا عامتجاو ةباجإ ةعاس يهو «ةيزم هيف نأل ؛كلذك دهشي نامزلا يقاب نأ عم هصح :ةعمجلا موي

 مويلا :اعوفرم يورو «ةفرع موي دوهشملاو «ةعمجلا موي دهاشلا :# سابع نباو ةريره وبأ لاقف :ثيدحلا يف
 (بيطخلا ريسفت) .هعماج يف يذمرتلا هجرخأ «ةعمجلا موي دهاشلاو «ةفرع موي دوهشملا مويلاو «ةمايقلا موي دوعوملا

 ةدارإ صصحملا :انلق ؟صيصختلا هجو امف ,.دوهشمو دهاش ةفرعو ةعمجلا نم لك :ليق نإف :دوعوم لوألاف

 لتق" :هلوقك ءاعد هنوك عم باوجلا هنأ همالك ةيضق :مسقلا باوجو .هدارطا مزلي ال ةبسانملا هحوو .حلطصملا

 لاق مث نمو «"ديدشل كبر شطب نإ" باوجلاو ءاباوج نوكي ال ءاعد ناك اذإ هنأ هريغ هركذ يذلاو "ناسنإلا

 باحصأ نعل امك ةكم رافك نعي نونوعلم مهفإ :ليق هنأكو .«فوذحملا باوجلا ليلد هنأ رهظألاو :يضاقلا

 باوجلا :ليقو :مهلبق نم ىلع ىرج ام. مهريكذتو «مهاذأ ىلع نينمؤملا تيبثتل تدرو ةروسلا نإف ؛دودحألا

 (لمجلا ةيشاح) .ءازجلا يف قح رمألا نإ :ريدقتلاو فوذحم

 هلومعم مدقتي لد يذلا فرصتملا تبثملا يضاملا نأ ةاحنلا دنع روهشملا نأل ؛فذحلا اذهل جيتحا امنإو :هرودص فوذحم

 :ىلاعت هلوق يف امك «مالكلا لوط دنع الإ امهادحإ ىلع راصتقالا زوجي ال دقو «ماللا همزلت مسقلل اباوج عقو اذإ

 ماللا تفذحف يأ :لتق دقل (لمجلا ةيشاح) .ةرورض يف وأ «اهاكز نم حلفأ دق :هلوق ىلإ تاهاحضو سمشلاو#»

 -  ةرفكلا ضعب نأ مهقافتا عم ,مهيف فلتخاو :دودخألا باحصأ .ءاعد ال ربح "لتق" :هلوقف اذه ىلعو ؛"دق"و
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 ام ع معَ (2) ٌدوُعُف يساركلا ىلع دودخألا بناج ىلع اههوح يأ اَيَلَع رم ْذِ
 (2) دوش مهفاكإ نع اوعجري مل نإ رانلا يف ءاقلإلاب مهبيذعت نم هّللاب َنيِيَِؤُمْلاِب َنوُلَعْفَي

 ءاهيف مهعوقو لبق مهحاورأ ضبقب ةب رانلا يف نيقلملا نينمؤملا اجنأ هللا نأ يوُر ءروضح

 1 را و و ا مل ل 11 ا تمس م .مهتق رحأف مث نم ىلإ رانلا تجرخو

 1 را يف سراف لهأ نم رثكأ وأ لقأ وأ افلأ نيرشع نينمؤملا ضعب ىلإ اودمع -

 اولبقي ملف ءاهيلع مهودعوأو ءانارين اهيف اوجحأو ,ديداحأ ضرألا يف ممل اورفحف :اولاق رفكلا ىلإ اوعجري

 .اهيف مهوفذقف «رفكلا

 هقيرط يف ناكو هملعيل ؛امالغ هيلإ مض ربك املف ءرحاس هل ناك اكلم نأ :يذمرتلاو ملسم هاور ام ىلع هتصقو

 ناك نإ مهللا :لاقف ارجح ذخأف «سانلا تسبح دق ةميظع ةباد اموي هقيرط يف ىأرف «هيلع هبلق لامف «بهار

 «هريخأف بهارلا ىتأف ءاهلتقف اهامرف ,سانلا ىضمي يح ةبادلا هذه لتقاف رحاسلا رمأ نم كيلإ بحأ بهارلا رمأ

 همكألا ئربي مالغلا ناكو «يلع لدت الف تيلتبا نإف «ىلتبتس كنإف نيم لضفأ مويلا تنأ :بهارلا اهل لاقف

 لدف بضغف «يبر لاقف ؟أربأ نمع :كلملا هلأسف «هللاب نمآف هأربأف ىمعأ راص يأ كلملا سيلج يمعو «ءصربألاو

 فحرف اعدف هتورذ نم حرطيل لبج ىلإ مالغلا لسرأو ءراشنملاب هدقف بهارلا ىلع لدف «هبذعف مالغلا ىلع

 كنإ :مالغلا لاقف ءاحبو اوقرغف هعم نم. ةنيفسلا تأفكناف اعدف قرغيل ةنيفس يف هسلحأ مث ءاحبو اوكلهف موقلاب

 هامرف «هب ئيمرتو مالغلا بر هللا مسب :لوقتو ينانك نم امهس ذحأتو ئبلصتو سانلا عمجت ىح يلتاقب تسل

 هوحرطاف هنيد نع عجري مل نم :لاقف «نارينلا اهيف تدقوأو ,ديداحأب ذحخأف سانلا نمآف ءتامف هغدص ف عقوف

 ىلع كنإف يربصا «هامأ اي :مالغلا هل لاقف ءاهيف عقت نأ تسعاقتف يبص اهعم ةأرما تءاج ّح اولعفف ءاهيف

 ءةنس نيعبسب دلت يبلا دلوم لبق كلذ ناك هنأ :يورو دو دمحمو ىسيع نيب ةرتفلا يف كلذ ناكو .قحلا
 دودخألا ناك :لتاقم نعو «رمات نب هللا دبع مالغلا مساو «ليحارش نب ساون وذ فسوي همساو «ريمح كلملاو

 رصن تخبلف سرافب يلا امأو «ءيمورلا سوقايطنألف ماشلاب يلا امأ ءسرافب ىرخأو «نميلاب نارجنب ةدحاو :اثالث

 تناك لا يف لزنأ نآرقلاو «طبنلا نم اوناك :ةمركع نعو «ساون وذل وهف قارعلا ضرأب يلا امأو «يمورلا

 ساون وذ كلذ عمسف «ءامسلا ىلإ ىسيع عفر ام دعب اذهو ءاناسنإ نونامثو ةعبس مهنم ملسأ مهنأ كلذو «نارجنب

 (نيلامكلا ريسفت) ."ملاعملا" يف اذك ,ةصقلا رحآ ىلإ ادودحأ مهل دخف

 يأ :مث نم ىلإ .رشع دحأ وأ ةرشع اوعجر نيذلاو ؛مهنيد نع اوعجري مل ءالؤهو «نيعبسو ةعبس اوناكو :نينمؤملا اجنأ
 (نيلامكلا ريسفت) .سنأ نب عيبرلا نع يوغبلا هاكح اذك :خل! مهتقرحأف .ةباحصلا مهو دودخألا ىلع دوعق مه نم ىلإ
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 ىِذَّلا .دومحملا تر ٍديِمَحْلا هكلم يف زيرعْلا هاب اوُمِمْؤُي نأ لإ َمِجّتِ .-- م

 رافكلا ركنأ ام 0 هه د ءْىَس نك لع هَّللآَو  ضَرَأْلاَو ب كومكلا ل

 مل َمُك قارحإلاب 0 أوُنتَف نينا ىءرإ .مفاكإ الإ نينمؤملا ىلع

 مهقارحإ باذع يأ 29 قير ُباَذَع ْمَُو مهرفكب َمَهَج ُباَذَع َمِهّلَف ْأوُبوُكَي

 ّنِإ .مدقت امك يا رانلا تحرحخ نأب ايندلا ف :ليقو «ةرخآلا ف نينمؤملا
 سدءص 3 3 يو حص -_ -ّ 2# 3 5 ريا ىمص م 1 در 2000 7-0 ص

 روفلا َكِلَذ ربألا اتحن نم ىرجت 8 37 ِتَحلَّصلا ًأوليعَو 26 نينا
 و و 3 ما رح

8 

 59 و ميدمص ل 2
 رة نيبنذملا ل وهو .ديري ام هزجعي الف 2 0

 نأل ؛يضاملا يف مهنم عقو نامبإلا نأ عم لبقتسملاب ربع امنإو «مهناكإ الإ مهنم اوباع ام يأ :مهنم اومقن امو

 يف اورفك ول ذإ ؛لبقتسملا يف هيلع مهماودل لب ءيضاملا يف مهنم دجو يذلا ناميإلل سيل راكنإلاو مهبيذعت

 (يواصلا ةيشاح) .مهناعإ ىلع اورمتسي نأ الإ :لاق هنأكف ءىضم ام ىلع اوبذع امل لبقتسملا

 اذإ ءيشلا تمقن :"تادرفملا" يفو (كرادملا ريسفت) .ناميإلا الإ اوركنأ امو مهنم اوباع امو يأ :مهنم اومقن امو

 مهنيد يف مهونحم يأ رابتخالا :ةنتفلاو ءقارحإلا :نتفلا :نينمؤملا اونتف نيذلا نإ .ةبوقعلاب وأ ناسللاب امإ هتركنأ

 ةبوتلا نأ ىلإ ةراشإ "مث"ب ريبعتلا :اوبوتي مل مث (نايبلا حور) .هنع اوعجريل ؛ذاك باذع يأب مهوبذعو مهوذآو
 قارحإ هببس باذع يأ «ببسلا ىلإ ببسملا ةفاضإ نم :قيرحلا باذع .ةرغرغلا لصحت مل ام نمزلا لاط ولو ةلوبقم

 (يواصلا ةيشاح) .نينمؤملل دعأ ام ركذب هعبتأ رافكلا ديعو ركذ امل :خلإ اونمآ نيذلا نإ (يواصلا ةيشاح) .نينمؤملا

 دعوأ وأ .هشطب ةدش ىلع ةداعإلاو ءادبإلا ىلع هرادتقاب لد ءابارت مهريص نأ دعب مهديعي مث ءادتبا مهقلخي يأ :ديعيو

 (كرادملا ريسفت) .ةداعإلاب اوبذكو ءادبإلا ةمعن اوركشي مل ذإ مه شطبيل مهأدب مك مهديعي هنأب ةرفكلا

 ؛مهيلإ انسحم مهي افيطل ادودو «هدابع بونذلا رتاس اروفغ هنوك ركذ هشطب ةدش ركذ امل :خلإ روفغلا وهو
 روفغ :انباحصأ لاقو «بات نمل روفغ :ةلزتعملا تلاقو «داولا يف ةغلابم دودولا نأ رهاظلاو «لعف ةفص ناتاهو

 لمحلاف «متأ اقلطم اروفغ هنوكب حدمتلاو ,حدمتلا ضرعم يف ةروكذم ةيآلا نأل ؛بتي مل نملو بات نمل اقلطم

 (لمجلا ةيشاح) .قالطإلا ىلع لمحي نأ بسانملاف «ةغلابم ةغيص روفغلا نألو «ىلوأ هيلع
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 1 .ءيش هزجعي ال (© 5 امل ُلاَعَف .ولعلا تافص ا 00 د دا

 يغتساو "دونجلا" نم لدب (2) َدوُمْتَو َنْوَعَرِف (2) ٍدوُنَْلا ُتيِدَح دمحم اي َكَتُأ
 يبلاب رفك نمل هيبنت اذهو «مهرفكب اوكلهأ مهنأ مهثيدحو رع

 را نع هلكخإ

 ِمِبيَأَرَو نِم ُهَّللاَو .ركذ اه (2) بيذكت ىف أوُرَقك َنيِذَلا لب 00 ؛نآرقلاو دك

 7 ا ا مم .هنم مه مصاع ال (2 طيح

 (كرادملا ريسفت) .اودارأ ام مهئاطعإ نم دودولا هلعفي ام هتعاط لهأب لعافلا :ليقو «هئايلوأل بحملا يأ :دودولا

 هنأ ىلع لادلا رجب يئاسكلاو ةزمح أرق :"بيطنخلا" يفو ءاضيأ رجلابو يأ [.شرعلا يذ ةفص :رثكألل] :خ! عفرلاب

 ؛شرعلل اتعن نوكي نأ زوجي ال :ليقو :يكم لاق ."ديدشل كبر شطب نإ" :هلوق يف ”كبر"ل وأ شرعلل تعن

 شرعلا فصو دقو «يرشخزلا هلاق امك همظعو هولع شرعلا دحم نأل ؛عونمم اذهو «خلإ ىلاعت هللا تافص نم هنأل

 لدتساو ."وذ"ل تعن وه :ليقو «ربخ دعب ربح هنأ ىلع لادلا عفرب نوقابلا أرقو «نينمؤملا رخآ ف ميركلاب
 فاصوألا هذه نيب عماج يأ دحاو ربخ نيعم يف امهو :لاق هعنم نمو «ةيآلا هذهبي ربخلا ددعت ىلع مهضعب

 كلذب فوصوم هناحبس هللاو «ءلضفلاو مركلا يف ةياهنلا وه دحلاو ءرمضم أدتبمل ربخ امهنم لك وأ «ةفيرشلا
 (لمجلا ةيشاح) .كلذب هشرع فصو مدقتو
 ديري ام لعفي :ئعملاو .اهل ةجيتنلاك هنوكل ؛تافصلا هب متو «ةرثكلل ةراشإ "لاعف" ةغيصب يأ :ديري ال لاعف

 .رصان هنم مهرصني ال رانلا هءادعأ لخديو «عنام هعنمي ال ةنجلا هءايلوأ لخ ديف تلاع هنتر ريل ضرب الو

 .هتدارإ بسحب هلاعفأ نأل ؛ءيش هيلع بحي الو «ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ عيمج نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه فو

 (نايبلا حور) .ريرقتلل ماهفتسالا نأل ؛كاتأ دق يأ ,كءاج له :كاتأ له (يواصلا ةيشاح)

 هءارو نم هب طيحأ اذإ طاحناك هرصحو .هتضبق يف مهنأو مهيلع هرادتقا فصو دارملا نأ :اهدحأ ءهوجو هيف :طيحم

 مهتلجاعمو مهكالهإ ىلع رداق انأو «يضبق يف اذك مهف :ىلاعت هللا لوقي ءابرهم دحي الف هكلسم هيلع دسنيف

 نأ :اهيناثو ,مهنم ماقتنالا تدرأ اذإ ئنوتوفي اوسيلف «كايإ مهبيذكت نم عرجت الف «كايإ مهبيذكت ىلع باذعلاب

 ةرابع وهف (١؟ :سنوي) مهب طيحأ ْمُهْنَأ اوَُظَوإَ» :ىلاعت هلوقك ءمهكالهإ برق ةطاحإلا هذه نم دارملا نوكي
 (لمجلا ةيشاح) يده يور استلام الاعاما .مهلامعأب طيحم ىلاعت هنأ :اهثلاثو ؛كالحلا ةفراشم نع



 قراطلا ةروس يا نوثالثلا ءزجا

 2 ظوُفحت ةعباسلا ءامسلا قوف ءاوهلا يف وه 2 ىف .ميظع ؛قزن ديم ٌناَءَرُق وه َلَب

 ام 0 «ضرألاو ءامسلا نيب ام هلوط ؛هنم ءيش رييغت نمو نيطايشلا نم رحاب

 امْيذ سابع نبا هلاق .ءاضيب ةرد نم وهو «برغملاو قرشملا نيب

 ةيآ ةرشع عبس ةيكم قراطلا ةروس

 ميحرلا ن نمحرلا هللأ متت

 َكنَرْدَأ آَمَو .ًاليل اهعولطل ؛موجنلا هنمو اليل تآ لك هلصأ +: ٍقراَّطلَآَو ِءآَمّسلآَو
 "ام" دعب امو ,"ىردأ'"ل يناثلا لوعفملا لحم يف ربحخو أدتبم ٠ +: ٌقراّطلآ ا تلملعا

 ل جب ناعع راب وه هدعب امم رسفملا اقراط نأشل 55 ءاهربح ىلوألا

 ال هنأ ىلإ ةراشإلل ؛ركذ امب نآرقلا فصو ىلإ هنع مهفك مدعو مهبيذكت ةدش نع بارضإ :ديجم نآرق وه لب

 هنأ سابع نبا نعو «ةعباسلا ءامسلا قوف :ءاوهلا يف وه (لمجلا ةيشاح) .ءالؤه بيذكت هرضي الو هيف بير

 لجو زع هللاب نمآ نمم هلوسرو هدبع دمحمو «مالسإلا هنيد هدحو هللا الإ هلإ ال :حوللا ردص يف نإ :لاق
 «ضرألاو ءامسلا نيب ام هلوط ءءاضيب ةرد نم حول :حوللاو :لاق «ةنجلا هلحدأ هلسر عبتاو هدعوب قدصو

 رون هتباتكو «رونلا همولقو «ءارمح ةتوقاي هتفدو «توقيلاو ردملا هاتفاحو «برغملاو قرشملا نيب ام هضرعو
 .كلم رجح يف هلصأو «شرعلاب دوقعم
 احول قلح هللا نأ :اعوفرم سابع نبا نع يناربطلاو «قيلعتلا قيرط نع ادنسم يوغبلا هحرخأ :خلإ ءاضيب ةرد

 باوبألا دجي هنأل :اليل تآ لك هلصأ (نيلامكلا ريسفت) .ءارمح ةتوقاي نم اقاحفص ءءاضيب ةرد نم اظوفحم

 هنمو «عفدب براضلا ئيعم وه ةقيقحلا يف لصألاف الإو ءهدعب ام ىلإ ةبسنلاب هتلاصأ دارملاو ءاهقرطيف ةقلغم
 يمس :ليقو «ةيآلا يف دارملا وه مجنلاو «ليللا يف اهروهظل يأ :اهعولطل (نيلامكلا ريسفت) .قورطم هنأل ؛قيرطلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ئبلا قرطي هنأل ؛قراطلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .هدعب ام هربخو أدتبم ةيماهفتسالا "ام"و يأ "ربخ"و ءأدتبم ةيماهفتسالا "ام"و يأ :أدتبم

 وهف "قراطلا ام" :وهو «ىاثلا ماهفتسالا ف يأ "ميظعت هيفو" :هلوقو «"كاردأ" ةلمج وهو :ىلوألا "ام" دعب امو

 ربخ "كاردأ"و ءأدتبم ىلوألا "ام"ف :"دوعسلا يبأ" ةرابعو (لمجلا ريسفت) .راكنإلل وهف لوألا امأو ,ميظعتلل

 .ًادتبم "قراطلا"و «ربح ةيناثلاو



 قراطلا ةروس <ا/١ نوثالغلا ءرجلا

 باوجو «هئوضب مالظلا هبقثل ؟ءيضملا 2 هيكل مك لكداا رايرغلا نأ حلا

 ةففخم ”نإ"و .ةديزم يهف كام" فيفختب () ُطِفاَح اَيَلَع ال ل نإ .مسقلا
 نييزاجحو يلعو ورمع يبأل

 "امل"و «ةيفان "نإ"ف اهديدشتبو ةقراف ماللاو ءهنإ يأ ,فوذحم اهمساو «ةليقثلا نم

 121111111 1زؤز]ز1زؤ1 ؟ءيش يأ نم 2 قلخ َّمِم رابتعا

 اهنكسي ال «ةعباسلا ءامسلا يف هلحمو «لحز هب دارملا نأ :اهثلاث «ةثالث نم نالوق ناذه :خلإ مجن لك وأ ايرغلا

 ءامسلا نم هناكم ىلإ عحري مث اهعم ناكف ءطبه ءامسلا نم اهتنكمأ موجنلا تذحأ اذإف ,موجنلا نم هريغ

 ربخ "اهيلع"و ءادتبم "لك"و يأ :ةديزم يهف (يواصلا ريسفت) .دعصي نيحو لزني نيح قراط وهف «ةعباسلا
 (هب لعاف "ظفاح"و .هدحو ربخلا وه "اهيلع" نوكي نأ زوجيو ؛"لك" رب ةلمحلاو ءرحؤم أدتبم "ظفاح"و ءمدقم
 عيرفت هلك اذهو ءاضيأ ةديزم "ام"و "ظفاح"ب قلعتم "اهيلع"و «هربخ "ظفاح"و ءأدتبم "لك" نوكي نأ زوجيو

 (لمجلا ةيشاح) .نييرصبلا لوق ىلع
 اهظفحيل ؛ظفاح اهيلع سفن لك هنأ يأ «ةيفانلاو ةففخملا نيب ةقراف ماللاو ءنأشلا ريمض وهو :فودذحم اهمساو

 يأ :ةقراف ماللاو (كرادملا ريسفت) ."الإ" يعم. ماللاو ةيفان "نإ" :نويفوكلا لاقو ءاهلمح ظفحت وأ «تافآلا نم

 ءاهفيفختب نوقابلا أرقو مصاعو رماع نبا ةءارق يهو ميملا ديدشتب يأ "اهديدشتبو" :هلوقو ةيفانلاو ةففحملا نيب

 هنوك لاح الإ لاوحألا نم لاح يف سفن لك سيل :نعملاو ءغرفم ءانثتسالاو :"الإ" ىنعمب "امل"و .بيطنخلا نم
 الإ يأ «تلعف امل كيلع تمسقأ :لاقي ليذهل ةغل هنأب درو ."الإ" ىيعمب "امل" نوك يرهوجلا ركنأو .اظفاح اهيلع

 نبا نع يور اذكو ءرشو ريح نم اهلمع ظفحي نم ةكئالملا نم ظفاحلاو :شفحألا نع نايح وبأ هلقنو ؛تلعف
 (نيلامكلا ريسفت) .كلجأو كقزرو كلمع نوظفحي ةظفحو :ةداتق نع رذنملا نبا ىورو «سابع

 لكل راهنلاب ةرشعو «ليللاب ةرشع مهو «تافآلاو تاهاعلا نم ظفحلا داري نأ لمتحي :خلإ ةكئالملا نم ظفاحلاو

 لكو ولو «بابذلا لسعلا ةعصق نع بذي امك هنع نوبذي اكلم نيتسو ةئام هب هللا لكو انمؤم ناك نإف ؛يمدآ

 :ليقو ءرسفملا جرد هيلعو «ديتعو بيقر امهو «لامعألا ظفح وأ «نيطايشلا هتفطتخال نيع ةفرط هسفن ىلإ دبعلا
 نأ نسحألاو «ىلاعت هللا وأ ,ةظفحلا ةكئالملا قلطم وأ بتاكلا :ليق ظفاحلا نأ لصحتف «ىلاعت هللا ظفاحلاب دارملا

 (يواصلا ريسفت) .معأ وه ام داري
 هتأشن لوأ يف رظنلاب ناسنإلا ةيصوب كلذ عبتأ ظفاح اهيلع سفن لك نأ ىلاعت ركذ امل :خإ ناسنإلا رظنيلف

 (يواصلا ريسفت) .باجيإلل رمألاو



 كراع ةروس < ؟ فك
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 0 .رداصلا 4 يهو ةأرملل 2 باتل لحرلل تاكل

 كلذ ىلع رداقلا نأ ملع هلصأ ربتعا اذإف 2: ٌكِداَقَل هتوم دعب ناسنإلا ثعب 00

 دئاقعلا يف بولقلا رئامض 59 ٌرِباَرَّسلآ فشكتو ربتخت ىبت ّمَوَي .هثعب ىلع رداق

 هعفدي "ن3 رصان لَو باذعلا نم امك عنتكب َقّوَ نِم تفل ركتل كل ايف .تاينلاو

 22 د: عدّصلا ِتاَذ ٍضَرَألَو .نيح لك هدوعل ؛رطملا :ج: » عجول ِتاَذ ِءاَبََسْلاَو :ةنغ

 يذ يأ "رماتو نبال" ك ةبسنلا نيعم هنأب «قفاد ال قوفدم ءاملا نأ مهوتي ام عفد ىلإ ةراشإ :خلإ قافدنا يذ
 نم ثيللا نع لقن امو «قافدنالاب فنصملا هنع ربع هيلع قفدلا عوقو يعمم قفد اذ ةفطنلا نوك ناك املو .قفد

 ,معفم ليس :مهوق سكع قوفدم نيعمب قفاد لعجي دقو ؛"سوماقلا" ف امك «تبثي ملف بصنم نعم. قفاد ءيحب
 (نيلامكلا ريسفت) .هبحاصل قفدلاو ايزاحم دانسإلا لعجي دقو

 نأ حصي :ةيطع نبا لاقو «قافدناو قفد يذ يأ بسنلا ىلع "قفاد" :ىلاعت هلوق نأ ىلإ ةراشإ :قافدنا يذ

 نم :لقي حلو (بيطخلا ريسفت) .قوفدم هنمو قفاد هنمف هعفدي يأ ءاضعب قفدي هضعب نأل ؛اقفاد ءاملا نوكي

 (كرادملا ريسفت) .هقلخ يف ئدتبا نيح امهداحتاو محرلا يف امهحازتمال ؛نيئام

 «عبارلا مضحلا ةلضف :ينملا :يضاقلا لاق ءردصلا نم ةدالقلا عضوم يهو :سابع نبا لاق :ردصلا ماظع يهو
 يف وهو «عاخنلا وهو ةفيلح هلو ءاهديلوت يف ةنؤم اهمظعأ غامدلا نأ كش الف ءاضعألا عيمج نم جرخي ناك نإو

 نأ :هجولا ليقو .ركذلاب اصخ كلذلف «ىيملا ةيعوأ ىلإ برقأ امهو «بئارتلا ىلإ ةلزان ةريثك بعشو«بلصلا

 بلصلا نيب" :هلوقو .ديلوتلل الباق لضفلا كلذ زاربإ يف نواعتي اهلك دبكلاو ةيغامدلا ىوقلاو عاحنلاو بلقلا

 يشانهلا عاخخنلاو بلصلاو دبكلاو بلقلا لمشي بئارتلاف «ةثالثلا ءاضعألا ريثأتل ةعماج ةرصتخم ةرابع "بئارتلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .دعبي مل ندبلا عيمج نع ةيانك بئارتلاو بلصلا نيب ام لعج ولو :ةمالعلا لاق ؛غامدلا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .رايتخالل مزاللا دارملا نعمل نايب ءفشكلاو رابتخالا وهو ءالبلا نم "ىلبت" :ىلبت موي
 كرحتت يذلا عضوملا ىلإ ةرود لك يف عجتت "عحجرلا تاذ" :هلوق ىلع هريغو "يواضيبلا" يفو :هدوعل رطملا
 «ضرألا ىلإ هعجري مث راحبلا نم ءاملا لمحي باحسلا نإ :ليق امل وأ :خلإ هدوعل .رطملا :عجرلا :ليقو ءهنع

 لك يف عحجري هنأل ؛عجرلاب ءامسلا فصو :ليقو ءرطملا دعب رطملا وهف :سابع نبا نع حيحص دانسإب مكاحللو

 (نيلامكلا ريسفت) .هنم كرحتي ناك ام ىلإ ةرود



 ىلعألا ةروس 1/1 نوثالثلا ءزجلا

 اَمَو .لطابلاو قحلا نيب لصفي 2 ّلَصَف ُلَوَقَل نآرقلا يأ ءُهْنِإ .تابنلا نع قشلا

 دياكملا نولمعي © اًدّيك َنوُديكَي رافكلا يأ َمِجَِإ .لطابلاو بعللاب 5ج لزم ف

 دمحم اي لْهَمَق .نوملعي ال ثيح نم مهجردتسأ م "46 ىبلل

 وهو ءاليلق 2) اَْيَوُر مهرظنأ يأ :ظفللا ةفلاخم هنَّسح ديكات َمُهَلِهنُأ َنيِرِفَكْل
 هللا مهذحأ دقو «ميخرتلا ىلع داورإ وأ دور :رغصم «لماعلا نعمل دكؤم ردصم
 .داهجلاو لاتقلاب رمألا يأ ءفيسلا ةيآب لاهمإلا خ خسنو «ردبب ىلاعت

 ةيآ ةرشع عست ةيكم ىلعألا ةروس

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 ظظ2131111111 اا اا ااا اا كبر هّزن يأ َكَْبَر ا حَبَس

 نأب ديكلا يذ ةلماعم مهلماعأ :ئعملا :ليقو ؛ةلكاشم اديك ءازجلا يمسو ,.مهديك ىلع مهيزاجأ يأ :اديك ديكأو

 ةفلاحملا يف نأل يأ :ظفللا ةفلاخم (يواصلا ريسفت) .رسفملا رصتقا هيلعو «ممل اجاردتسا معنلاب ارهاظ مهدمأ

 "ميخرتلا ىلع" :هلوقو ءمضلاب :دور رغصم (نيلامكلا ريسفت) .راركتلا درحم نم دكوأ وهف رياغتلاب اراعشإ

 (لمجلا ريسفت) .دئاوزلا فذح وهو :ريغصت ميحخرت يأ "داورإ وأ" :هلوقل عحار
 كرتا :نعملا نأ ىلع يأ :خل! لاهمإلا خسنو (نيلامكلا ريسفت) .رخآلاب قلعتم «دئازلا فذحب يأ :ميخرتلا ىلع

 ؛ةيندم :كاحضلا لاقو ءروهمجلا لوق ف يأ :ةيكم (يواصلا ريسفت) .مهاذأ ىلع ربصاو ءمهل ضرعتت الو «نيرفاكلا

 رتوي ناك ءيش يأب :ةشئاع تلثس" :ثيدحلا يفو .تاريخلاو مولعلا نم هيلع تلمتشا ام ةرثكل اهبحي ني يبلا ناكو
 فو "نورفاكلا اهيأ اي لق"ب ةيناثلا يفو "ىلعألا كبر مسا حبس"ب ىلوألا يف أرقي ناك :تلاق نك هللا لوسر
 (يواصلا ريسفت) .ظفحلا ثروي اّتوالت نم راثكإلا نأ اهدئاوف ةلمج نمو ."نيتذوعملاو "دحأ هللا وه لق" ب ةئلاثلا

 رهقلا وه يذلا ولعلا يعم. ىلعألا رسفي نأب كلذو «ةلص مسالاو «هب قيلي ال امع هتاذ هزن يأ :كبر هزن

 اهولعجا" :3#ع لاق تلزن امل" :ثيدحلا يفو ؛ىلعألا يبر ناحبس :لق :ليقو «ناكملا يف ولعلا ئيعمب ال «رادتقالاو

 ىلع هقالطإو ةغئازلا تاليوأتلاب هيف داحلإلا نع هءامسأ هزن :ليقو :خإ! كبر هزن (كرادملا ريسفت) ."مكدوجس ف

 يأ حبس :سابع نبا نعو «ىلعألا يبر ناحبس :لق :هانعم نأ ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج بهذو «هريغ

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلعألا كبر رمأب لص



 ىلعألا ةروس 7/4 نوثالغلا ءرجلا

 را هلو 50 50 ا ل ل 7 أ 2

 ئوسف قلخ ىزذلا ."كبر ل ةفص ::: ىلعألا دئاز مسا ظفلو ءهب قيلي ال امع

 ام ىلإ ة0ديف اش امَرَّدَق عضل .توافتم ريغ ءازجألا بسانتم هلعج «هقولخم

 ةرضخلا لعب 0 .بشعلا تبنأ د ىزلا ّجَرْخَأ قدا .رشو ريخ ع هردق

 بطرلا الكلا نيعلا مضب
 5 - 3 7 2 مذا رو

 .هؤرقت ام ْئَّسَت الف نآرقلا كلي رم : ايفان دوسأ 2 وسل : ئّوحا اميشه افاج َءاثغ

 010000 ةانستت يأ هلل اشم يَ

 هيزنت ةلمج نمو .هريغ هب ىمسي نأ نع اضيأ مسالا هزني تاذلا هزنت امك لب «نيعتك. سيل يأ :دئاز "مسا" ظفلو

 نمو .ةرخافلا ةرهاطلا عضاوملا يف ميخفتلاو ميظعتلا هجو ىلع ركذي نأبو ءراذقألا عضاوم ف ركذي ال نأ مسالا

 (يواصلا ريسفت) .هركذ دنع ىمسملا ةمظع كراضحتسا مسالا هيزنت ةلمج

 حبس :لاق هنأك «ليلعتلا ىرحم ةيراج ةفصلا هذهو «فلألا ىلع ةردقم ةرسكب رورحب وهف يأ :"كبر"ل ةفص

 ةحتفلاب بوصنم "مسا" ل ةفص نوكي نأ حصي الو ءادبأو الزأ صئاقنلا نع اهزنم ةناكملا عفترم هنوكل ؛كبر مسا

 ريظن .هريغ ةفصب فوصوملاو ةفصلا نيب لصفلا نم هيلع مزلي امل ؛"كبر"ل ةفص "خلإ قلح يذلا" لعج عم ةردقملا

 (يواصلا ريسفت) .زاج اعوطقم اتعن لوصوملا لعج نإف «عنتمم وهو "ةنسحلا لقاعلا دنه مالغ ٍنءاج" كلوق
 ليلدلا امف «ىلوملا ةفرعم دعب نوكي امنإ حيبستلاب لاغتشالا :ليق هنأك ردقم لاؤس نع باوج :ىوسف قلخ يذلا

 عقوأ يأ :ردق يذلاو (يواصلا ريسفت) .ءيش لك يأ فوذحم "قلح" لوعفمو ءركذ ام. باجأف ؟هدوحو ىلع

 ءااوحأ نم كلذ ريغو اهاجآو ءاهلاعفأو اًقافصو ءاهريداقمو اهصاخشأو اهعاونأو ءايشألا سانحأ يف هريدقت

 ىده يأ "ىدهف" :هلوقو «كلذ وحنو «نيعلل رصبلاو «نذألل عمسلاو ءلحرلل يشملاو ءديلل شطبلا لعجف
 ."لمجلا" نم رصتخم ءاهيعارمل ماعنألا ىدهو «ةواقشلاو ةداعسلاو رشلاو ريخلا ليبسل هلدو «ناسنإلا

 أي ام :بغارلا هلاق امك هلصأ :خل! ءافغ .اهتراضن دعب ايندلا باهذب رافكلل هللا هبرض لثم اذهو ءدعق باب نم :ءاثغ

 «سبايلا :افاج (نيلامكلا ريسفت) .قلطملا نيعم. ديقملا لامعتسا نم هنم سبايلا ةدارإف «سبايلا تابنلا نم ليسلا هب

 وهو ءدوسا سبيو فح اذإ لكلا نأ كلذو :اسباي دوسأ (حارصلا) .ةيلابلا ةرجشلاو سبايلا تبنلا "اميشه" :هلوقو
 (نيلامكلا ريسفت) .ةرضنخلا ةدش نم دوسأ يأ ءلصافل رخأ "ىعرملا" نم لاح :ليقو «ةدكؤم "ءاثغ'ل ةفص

 ليئربج هيلع أرقي نأ يهو «ةنيب ةيآ ءاطعإب اةتثَع هيبنل هللا نم ةراشب اذهو «ليئربج ناسل ىلع يأ :خلإ كئرقنس

 نم ةزجعملا ىلع لدت ةيآلا هذهو .هاسني الو هظفحيف «بتكي الو أرقي ال يمأ وهو «يحولا نم هيلع أرقي ام
 ريغ نم ميظعلا باتكلا اذه ظفحي هنوك :يناثلا «ءلبقتسملا يف لصحي امك. ىلاعت هللا نم رابخإل :لوألا ,نيهجو

 (يواصلا ةيشاحو لمجلا ريسفت) .ادبأ هاسني الو «راركت الو ةسارد



 ىلعألا ةروس جا نوثالثلا ءرجلا

 نايسدلا فوخ ليئربج ةءارق عم ةءارقلاب رهجي د5 ناكو .همكحو هتوالت خسبب

 ىلاعت ءُهَنِإ امي رهجلاب كسفن بعتت الف «ىسنت ال كنإ ءامب لجعت ال :هل ليق هنأكف

 ةعيرشلل (2) ىَرَسْيلِل َكُرييَُو .امهنم ج0 َْفَحَي اَمَو لعفلاو لوقلا نم َرُهَجْلآ ُمَلْعَي
 روكذملا هركذت نم 2 ىَركّذ ل[ ٍتَعَمُت نإ نآرقلاب ظعدْدَذَق .مالسإلا يهو ةلهسلا

 ٌفاَحُي نُم ناءرقلاب َْدذَفإَ» ةيآك ىلاعت هللا فاخي 9 ْىَسْدححَم نم امك ُرَكَدَيَس .ف

 نعم( ىقَسَأْلا اهيلإ تفتلي ال ًابناج اهكرتي يأ ىركذلا يأ اَيََجَتَيَو .«ِديِعَو
 ران ىرغصلاو «ةرحألا ران يه 2 ىَرِبُكْلا َراَثلا ىلَصَي ىِذّلأ .رفاكلا يأ يقشلا

 يا لا ا طم ما ا وم خرط ينقل ه6 عج حيرتسيف ايف ُثوُمَي ال هن .ايندلا

 .يضاقلا هلعف امك «ةوالتلا خسن ىلع راصتقالا ىلوألاو ءىسنيف هظفح كرتي هتوالت خسن ام نأل :هتوالت خسدب

 هل كنايسن زاوج يف ببس اعم همكحو هتوالت خسن نأ :ىعملاو «ةيببس ءابلا :هتوالت خسدب (نيلامكلا ريسفت)
 (يواصلا ريسفت) .هتوالت وأ همكح غيلبت ىلإ جايتحالل ؛هاسني الف طقف همكح وأ طقف هتوالت تحسن ام امأو

 (نيلامكلا ريسفت) .سابع نبا نع هيودرم نبا هاور اذك «تلزنف :نايسنلا فوخ
 :دوعسم نبا لاقو ؛ةلهسلا ةيفينحلا يهو «ىرسيلا ةعيرشلا يه "ىرسيلا"و :كاحضلا لاق :ةلهسلا ةعيرشلل

 .ريخلا لامعأ يهو «ىرسيلا ةقيرطلا :ىرسيلا :ليقو «ةنجلا ىلإ يدؤملا لمعلا ىلإ كرسين يأ «ةنجلا ,"ىرسيلا"

 مهركذي ناك املاط ٌدتَك هللا لوسر نأ امل "ىركذلا عفن"ب ريكذتلا دييقتو :ىركذلا تعفن نإ (بيطخلا ريسفت)

 مالسلاو ةالصلا هيلع رمأف ءادانعو ارفك الإ مهضعب كلذ ديزي ال ناكو ؛مهناكإ ىلع اصرح هدهج هيف غرفتسيو
 بعتي الو ءركذتلا هنم ىحري نمم اضعب وأ الك هركذي نم نوكي نأب ةلمجلا يف عفنلا رادع. ريكذتلا صتخي نأب

 (نايبلا حور) .ممهيولق ىلع عوبطملا نم اروفنو اوتع الإ ريكذتلا هديزي ال نم ريكذت يف هسفن
 ضعبل عفنلا مدعو ضعبل الإ اهتعفنم عقي مل نإو نعي "ركذيس" يف روكذملا لوعفملا ريدقت ىلإ ريشي :هركذت نم
 يذلا :ليقو ؛هسنج يأ :رفاكلا يأ (نيلامكلا ريسفت) ."دق" نعم. انهه "نأ" ةملك لعج :"سوماقلا" فو ءرخآ

 ةايحلا نيب ةطساو ال :لاقي امع باوج :حيرتسيف (نيلامكلا ريسفت) .ةبتع وأ ديلولا وهو ةرفكلا ىقشأ وه

 هب حيرتسي اتوم تومي ال نيعملا نأب باحأف ؟ىججي الو اهيف تومي ال هنأب ىقشألا هللا فصو فيكف «توملاو

 (يواصلا ريسفت) .امي عفتني ةايح ىيي الو



 ةيشاغلا ةروس < ا/ك نوثالعلا ءرجلا

 يندر رعشا ركدو .ناميإلاب رهطت 29 ْىَرَت نَم زاف َسَلفَأ َدَق .ةئينه ةايح 220 يم لَو

 نوضرعم ةكم رافكو ,ةرخآلا رومأ نم كلذو .سمخلا تاولصلا جو َْلَصَق ارك

 او .ةرخآلا ىلع 2 َيَنَّدلآ ةؤّيحلا 0 ةءاععلاب نفر .اهنع

 اريخ ةرخآلا نوكو ؛ىكزت نم ٌحالفإ يأ اًذَه نإ 2 قنوع ةنحلا ىلع ةلمتشملا

 ةرشع يهو () ئَسوُمَو مهرب ف ع .نآرقلا لبق ةلزنملا يأ مو لوألا ُحّصلأ ىف
 .ىسومل ةاروتلاو « ميهاربإل فحص

 ةيآ نورشعو تس ةيكم ةيشاغلا ةروس
 عامجإلاب

 ميحرلا نمح رلا 3-6

 تومي ال :"ةيمجنلا تاليوأتلا" فو .تيم الو يح وه ال :ديدشلا ءالبلاب يلتبا نمل لاقي امك :ةايح ايحي الو

 يف ال ءازجلا راد يف هنوكل ؛ناميإلا ةايحب هبلق ايحي الو ,باجتحالاو باجحلا تابوقع نم حيرتسيف ةيلكلاب هسفن

 :يزارلا لاقو «ناحورلا هكالحل ةقيقحلاب ىيي الو «همادعنا عانتمال ؛تومي ال :يناشاقلا لاقو .فيلكتلا راد

 .ايحيف مسجلا نم اهعضوم ىلإ عجرت الو ءتوميف جرخت الف هقلح يف ريصت رانلا يف مهدحأ سفن نأ :هانعم
 ءنكر ال طرش ةميرحتلا نأ ىلع هب لدتساو .زيزعلا دبع نب رمعو يلع نع لوقنملا وه :سمخلا تاولصلا

 هيودرم نبالو «ىلصف ديعلا ىلإ جرخو ءرطفلا ةقدص ىطعأ :اعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع رذنملا نبا جرخأو
 يف تلزن اهأ :رمع نبا نع يقهيبلا ىورو «رطفلا ىلإ ودغي نأ لبق ةرطفلا مسقي مث ةيآلا أرقي دلي ناك :هنع

 ةكمب نكي ملو ةيكم ةروسلا نأب لكشتساو «ةيآلا هذه أرق مث ىلصو قدصت أرما :دوعسم نبا نعو «رطفلا ةاكز

 نع رابخإلا هيفو .هلعف نم ىلع ئثأف ,نوكيس كلذ نأ ىلاعت هللا ملع يف ناك امل هنأب بيجأو ءرطف الو ديع

 ةروسلاف :"دلبلا اذهي لح تنأو" :ىلاعت لاق ,مكحلا ىلع اقباس لوزنلا نوكي نأ زوجي :ةنسلا يحم لاق «بيغلا

 (نيلامكلا ريسفت) .حتفلا موي لحلا رثأ رهظو ةيكم
 هيعدتسي ردقم نع بارضإ "نورثؤت لب" :هلوقف ءاهدعب امب ةيآلا هذه طابترال ديهمت :ةرخآلا رومأ نم كلذو

 ةطولخم ريغ امتاذلو «ةيناحورلاو ةينامسجلا ةداعسلا ىلع اهلامتشال يأ :ىقبأو ريخ (يواصلا ريسفت) .ماقملا

 ."دق" نعم انهه "له" نأ ىلإ راشأ :دق (يواصلا ريسفت) .كلذك تسيل ايندلاو «ةيقاب ةمئاد يهو «مالآلاب



 ىلعألا ةروس اب نوثالغلا ءزجلا

 ٌةَعِسدَح نيعضوملا يف تاوذلا نع امي ربع ٍذِمَوَي ٌهوُجَو .اهاوهأب قئالخلا ىشغت امنأل
 ءاتلا حتفب ْلَصَت .لالغألاو لسالسلاب بعتو بصن تاذ ( ٌةّبِصاَن ٌةَلِماَع .ةليلذ

 0 .ةرارحلا ةديدش © ٍةيِناَ نْيَع ْنِم قست © َةَيِماَح ران اهمضو

 ىنغي اَلَو ُنِمَسُي ال ى.هثبخل ةباد هاعرت ال كوشلا نم عون وه (5) يرض ني آل ماَعَط

 ©© ٌةَيِضاَر ةعاطلاب ايندلا يف اَبَعَسِْل .ةنسح () ٌةَمِعاَ ٍذيَمَوَي هوُجو (2) عوُج نِم

 ايف ءايلاو ءاتلاب عَمَسَك ل .نعمو ًاسح مه ٍةَيِلَع ةكَج ىف .هباوث تأر امل ةرعخآلا يف

 ءاملاب م29 ٌةَيِراَج ٌنّيَع اييِف .مالكلا نم نايذه يأ ,وغل تاذ سفن يأ ل

 5 .الحمو اردقو اتاذ 29 ٌةَعوُفَرَم برس ايف .نويع نيعع

 (نيلامكلا ريسفت) ."رانلا مههوجو ىشغتو" :هلوق نم رانلا :ليقو «"باذعلا مهاشغي موي" :هلوق نم :اهاوهأب

 زاحجم وهف يأ :تاوذلا نع امي ربع ؟ةيشاغلا ثيدح امو :هريدقت لاؤس باوح يف عقاو فانئتسا :خلإ هوجو

 .الوأ كلذ هيلع رهظي هنألو ءازحألا فرشأ هنوكل ؛هحججولا صحخو «ءزجج لكلا نع ريبعتلا نم لسرم

 .هريغ هب حرص امك «ةليقثلا لالغألاو لسالسلا رجب يأ :لالغألاو لسالسلاب .ةدهتحاو ةلعافلا :ةبصان ةلماع

 :عيرضلا :عيرض نم (نيلامكلا ريسفت) .لحدت يأ «نيقابلل اهحتفبو هلخدأ :هللا هالصأ نم ورمع يأ :اهمض

 ثبخأ وهو «عيرضلا هوم جاه اذإف «قبشلا شيرقلا هيمست ءكوش وذ تبن وه :دهاحم لاقو «سبايلا قربشلا

 ؛عيوبتلا عضوم ُْق اهنأل ؛اهريكنتب سأب الو «أدتبم "هوجو" :خاإ ذئموي ةوجو (بيطنخلا ريسفت) .هعشبأو ماعطلا

 أدتبم "هوجو" < نيسلا' يو (دوعسلا يبأ ريسفت) .'هوجو'ل نارخأ ناربح "ةبصان ةلماع"و .هربخ "ةعشاخ"و

 (لمجلا ةيشاح) .ربخلا وه "ىلصت"و "هوجو" وه يذلا ًادتبملل :ةتافض "ةبصان'" "ةلماع'" "ةعشاخ"و

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل ةحوتفملاو عفانل ةمومضملا ءاتلابو ءريثك نباو ورمع يبأل ةمومضملا ءايلاب :عمست ال
 ةملك وأ «ةيغال اسفن بطاخم اي:عمست ال :ىيعملا ريخألا ىلعو ؛"عمست ال" لعاف ىلإ ريشي :وغل تاذ سفن يأ

 دودخأ ريغ نم ضرألا هجو ىلع يأ :ةيراج (نيلامكلا ريسفت) .لوعفملا ىلع بوصنم "ةيغال" ءوغل تاذ

 ةللكم بهذ نم اهحاولأ :ام# سابع نبا لاق :ةعوفرم ررس اهيف (نزاخلا ريسفت) .ادبأ اهيرج عطقني ال

 (لمجلا ريسفت) .اهعضوم ىلع عفترت مث ءاهيلع سلجي



 ىلعألا ةروس 4 نوثالغلا ءرجلا

 .مهرشل ةّدعم نويعلا تافاح ىلع م2: ٌةَعوْصَوُم_ اف ا ىَّرُع ال حادقأ ُتاَوْكَأَو

 سفانط طسب .َّنِاَرَرَو .اهيلإ دنتسي ضعب بنجي اهضعب ©) ٌةَفوفَصَم دئاسو َقراَمتَو

 ٍلبإلآ ىلإ رابتعا رظن ةكم رافك يأ نوري كَقأ يال م قو 0 اهل

 ا ىلع اهب هدب «تطسب 1 ا 00 3 0 إو

 كَ 53

4 ٍِ 

 عمج :قرامت (حارصلا) .بناجلا :ةفاحلا :تافاح ىلع (سوماقلا) .ضبقملا :زوكلاو ولدلا نم ةورعلا :ان ىرع ال

 (حارصلا) .ةدحملا :رسكلاب داسو عمج دئاسو :دئاسو .دئاسولا :نونلا ةثلثم ةقرمن

 اذك بده يأ لمح ال طسب :سكعلابو ءافلا حتفو ءاطلا رسكو ءافلاو ءاطلا ةثلثم يهو سفنط عمج :سفانط

 ريعتسا مث درحب بايث لصألا يف افإ :بغارلا لاقو «ةرخاف طسب :يرشخمزلا لاقو ءامَُذ سابع نبا نع يور
 (نيلامكلا ريسفت) .طسبلل
 «فوذحم ىلع ةلخاد ةزمحلا [(يواصلا ةيشاح) .ةيشاغلا ثيدح نم ىضم امل ردقم فانئتسا] :خإ نورظني الفأ

 اهعفانم ةرثكل ؛لبإلا تصخو «يخيبوت يراكنإ ماهفتسا وهو ؟نورظني الف اومعأ :ريدقتلاو «هيلع ةفطاع ءافلاو
 هتلكأ تابن يأب اهشيعو «ةديعبلا دالبلا ىلإ اهيلع لقنتلاو اهوكرو ءاهيلع لمحلاو ءاهنبل برشو اهمحل لكأك

 يهو اهضومنو ءاريغص ولو اهداق نم لكل اهتيعاوط رثكأو «مايأ ةرشع شطعلا ىلع اهربصو ؛كوشلاو ةرجشلاك
 نم ءيش الو ءاهدابكأ ظلغ عم نسحلا توصلاب رثأتتو ءاهلحرب هتنطو نم يذؤت الو «ةليقثلا لامحألاب ةكراب

 هل دحاو ال عمج مسا لبإلاو .لتقلا ةيد اهولعح برعلا دنع ام لضفأ اهوكلو ءاهريغ ءايشألا هذه عمج تاناويحلا

 (يواصلا ريسفت) .لمجو ةقانو ريعبك هانعم نم دحاو هل امنإو .هظفل نم
 لحم يف لامتشا لدب نوكتف «"لبإلا" نم لدب ةلمجلاو «لاحلا ىلع "تقلخ"ب ةبوصنم "فيك" :تقلخ فيك

 (ةلمحلا لدبت دقو «قيلعتلا ليبس ىلع "تقلخ فيك" ىلإ ىدعتو "ىلإ" ةطساوب لبإلا ىلإ ىدعت ”نورظني"و ءرج
 نم وبأ اديز تفرع :مهلوقك «كلذ يف فالح ىلع ماهفتسا هيف نكي مل نإو ءاهلبق يذلا مسالا نم ماهفتسالا اهيفو

 لماعلاو ءلاح نع لاؤس "فيك"و ؟عنصي فيك ىلإ رظنا :نولوقيف "فيك" ىلع "ىلإ" نولحدي برعلاو ؟وه
 (لمحلا ةيشاح) .هتقيقح ىلع ماهفتسالا قبي مل ماهفتسالا هيف امع لماعلا تقلع اذإو ,"تقلح" اهيف

 يف اريثك نورفاسي اوناكو «برعلا ىلع لزن نآرقلا نأ ركذلاب ءايشألا هذه صيصخت يف ةمكحلا :اّي نولدتسيف

 يذلا ريعبلا ىلع هرصب عقي ام لوأف ءركفتلا ىلع لبقأ درفنا ذإ ناسنإلاو «سانلا نع نيدرفنم يراربلاو ةيدوألا

 '- «لابجلا ريغ ري مل الامشو انيمي رظن نإو «ءامسلا ريغ ري لد قوف ىلإ رظن نإو ءابيجع ارظنم ىريف ؛هبكار وه



 رجفلا ةروس 1 نوثالغلا ءزجلا

 .اهريغ نم امل ةسبالم ّدشأ مهنأل ؛لبإلاب تردصو «هتينادحوو ىلاعت هللا ةردق

 امك ةرك ال . عرشلا ءاملع هيلعو « حطس ضرألا نأ يف رهاظ "تحطس" :هلوقو

 لئالدو هللا معن مه دْمَّذَف .عرشلا ناكرأ نم انكر صقني مل نإو ةئيلا لهأ هلاق

 "رطيسع“ :ةءارق يفو 22) ٍرِطيَصْمِب مهيِلَع د َتنأ آَمَّنِإ هديحوت

 ضرعأ نإَوَن نَم نكل الإ .داهجلاب رمألا لبق اذهو طلسمب يأ ءداصلا لدب نيسلاب
 « ةرخآلا باذع © َربكألا باَذَعْلا ُهَّللا ُهبَدَعيَف .نآرقلاب 29 َرفكو نامبإلا نع

 َهُت .توملا دعب مهعوجر /2)  َمُكَياَيِإ اكيَلإ ّنِإ .رسألاو 1 ايندلا باذع رغصألاو

 .ادبأ هكرتن ال مهءازج م0 مُكباَسِح اََيَلَع َّنِ
 ةيآ نوثالث ةيندم وأ ةيكم رجفلا ةروس

 روهمدلا لوق ىلع
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

3 

 كرت ىلع ربكلا هلمحي الو «دارفنالاو ةولخلا تقو رظنلاب هرمأ ىللاعت هنأكف ءضرألا ريغ ري ملا تحت ىلإ رظن نإو -

 (يواصلا ريسفت) .رظنلا
 تناك اذإ ةركلا نأل كلذو «ىلاعت هلوق كلذ يفاني الو «ةرك ضرألا نأ ليلدب تبث :يزارلا مامإلا لاق :تحطس

 :يزارلا لاق :ةرك ال .اهتيورك ىلع عامجإلا مهضعب ركذو ,حطسلا هباشم اهنم ةعطق لك ناك ربكلا ةياغ يف

 هلاق ام يأ :صقني مل نإو .حطسلاك اهنم ةعطق لك نوكت ةمظعلا ةياغ ف تناك اذإ ةركلا نأل :فيعض وهو

 دنع ةرك يهف ءائيش عرشلا ناكرأ نم صقني ال هولاق ام نإف «ةدعاق يأ انكر اهونيب يلا دعاوقلا نم ةئيهلا لهأ

 اهضعب حيطستب همركو هلضفب اهتقيقحو اهعبط نع اهجرخأ ىلاعت هللا نكل ءاهتقيقحو اهعبطب ةئيهلا ءاملع
 (لمجلا ريسفت) .اهعبط هيضتقي امع اهجرخأف ءاهيلع تاناويحلا ةماقإل

 داصلاو نيسلا هلصأف ءطلست يأ هيلع رطيس :لاقي «طلستلا نعم رطيسلا نم «نامبإلا ىلع مههركيف :طلسمب يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ابلاغ نتملا يف ورمع يبأ ةءارق تابثإ هتداعف الإو نيسلاب "رطيسم" رسفملا ركذ اذهلو «هنع لدب

 «هناكإ نم كعمط عطق نم الإ مهركذف يأ ءالصتم لعجي دقو ؛عطقنم ءانثتسالا نأ ىلع ريشي :خلإ ىلوت نم نكل

 .ةحلط يبأ نب يلع لوق يف :ةيندم .طلست مهلتقو مهداهج نإف ؛ىلوت نم ىلع الإ مهيلع طلسع, تسل :ليقو



 رجفلا ةروس 58 نوثالغلا ءرجلا

 عفشلاو ٠ .ةجحلا يذ رشع يأ (2) ِرَشَع ٍلاَيَلَو .موي لك رجف يأ © رجفلاو

 ًالبقم ت) ِرَسَي اَذِ للا .درفلا «ناتغل اهرّسكو واولا حتفب () رتّولآَو جوزلا

 فوذحم مسقلا باوحو ؟لقع 2) رمح ىزنإ ٌمَسَق مسقلا َكِلَذ ىف لَه .ًاربدمو
 َمَرِإ 2# ٍداَعب كبَر َلَعَف فيك دمحم اي : ري َجَلَأ .ةكم رافك اي نبذعتل يأ

 ثينأتلاو ةيملعلل 56 عنمو «لدب وأ نايب فطع "مرإ"ف «ىلوألا داع يه
 ةليبقلا رابتعاب

 .لوطلا يأ 2 دامعلا ِتاَذ

 .مرحملا نم موي لوأ رجف وأ ءرحنلا موي رحف وأ هتالص وأ ءامُهَذ سابع نبا نع يور اذك :موي لك رجف
 لوألا رشعلا يه :هنعو ,كاحضلاو ةداتقو دهاحجم لوق وهو اعوفرم دمحأ هاور :ةححلا يذ رشع يأ (نيلامكلا ريسفت)

 «ةفرع موي رتولاو ءىحضألا رشع "رشعلا" :اعوفرم رباج نع يئاسنلاو دمحأ ىور :درفلا (نيلامكلا ريسفت) .مرحلا نم
 ةالصلا :اعوفرم نيصح نب نارمع نع دمحأ ىورو «ةراكن هعفر فو هب سأب ال :ريثك نبا لاق رحنلا موي عفشلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .هللا وه رتولاو «قلخلا عفشلا :ليقو ءرتو اهضعبو عفش اهضعب
 ركذ ليبس ىلع لابقإلاو يضملا دارأ انهه انههو ءاقلطم باهذلا هنم داري دقو «ليللا ف باهذلا :ىرسلا :رسي اذإ

 ظفاحم ؛ةرثكلاب اهنم ءافتكا ؛افيفخت هءاي فذح يرسي هلصأ :رسي اذإ (نيلامكلا ريسفت) .مزاللا ةدارإو موزلملا

 دق تنك اذإ ؟كيلع معنأ ملأ :كلوقك «ريرقتلا هانعم ماهفتسا 2 يف له (نيلامكلا ريسفت) .يآلا سوؤر

 ؟ةجح هتركذ اميف له :لاق مث ةغلاب ةجح ركذ نمك «هيلع مسقأو هب مسقأ امل ديكأتلا هنم دارملا وأ «تمعنأ
 ديحوتلا ىلع لئالدو بئاجع هيف ءايشألا هذه نم هب ىلاعت هللا مسقأ ام نأ ملع بل اذ ناك نم نإ :قعملاو
 ال امع رجحتي هنأل ؛هب يمس :لقع (بيطخلا ريسفت) .هقلاخ ىلع هتلالدل ؛هب مسقي نأب قيقح وهف «ةيبوبرلاو
 ."داصرملابل كبر نإ" :هلوق وهو ءروكذم وه :ليقو :فوذحم .هنع عنك نأ يغبني

 ؛ةيضاملا ممألا لاوحأ نايب ف عورش :خلإ رت ملأ (نيلامكلا ريسفت) .هدعب ام هيلع لدي ءاوبوتي مل نإ يأ :نبذعتل

 لكل ماع هنكلو دلي يبلل باطخلاو ,مهدنع ةمولعم تناك مهرابخأ نأل ؛نوعرفو دومثو اداع مهنم ركذو
 نيقيرفلا الكو «حلاص موق ىرخألا داعلاو «مهيبأ مساب اومسو ,دوه موق :ىلوألا داع يه (يواصلا ريسفت) .دحأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيناثلا داعب مهرحاوأو «ىلوألا داعب مهلئاوأ اوم حون نب ماس نب مرإ نب صوع نبا داع دالوأ
 (ريبكلا ريسفتلا) .ثينأتلاو فيرعتلل ؛اضرأ وأ تناك ةليبق ءفرصنت ال "مرإ" يأ :فرصلا عنمو
 اهيلع نونبيف ةدمعألا نوبصني اوناكف «دمعلا ىلع ةعفترملا ةينبألا هب دارملا نإ :ليقو «لاوقأ دحأ اذه :خإ لوطلا يأ
 (يواصلا ريسفت) .ةدشلاو ةوقلا تاذ دامعلا تاذ :ليقو ءروصقلا



 رجفلا ةروس 5١ نوثالغلا ءرجلا

 يف 5 ديلبلا 2 اهلك قلت ل ىّلأ .عارذ ةئام عبرأ مهنم ليوطلا لوط ناك

 2 ٍداَوْلاِب اتويب اهوذختاو «ةرحص 00 وُباَح َنينلا َدوُمُتَو .مقوقو مهشطب
 يدي اهيلإ ّدشي داتوأ ةعبرأ دتي ناك 2 ٍداَتْوَألآ ىذ َنَوَعَرِفَو ىرقلا يداو
 0 ٌداَسفلا ايف أورمأَف 1: ؛ سلبلا ىف اوربحت ْأَوَعَط نيرا لد وز يلحرو

 5 داصرملابل كلر نإ 3 00 عون طَوَس َكْبَر َمِهِيَلَع بصف .هريغو لتقل
 وب ع ىنومم- هاج 3

 رفاكلا نَسْنِإلا اًمأف .اهيلع مهيزاجيل ؟ءيش اهنم هتوفي الف دابعلا لامعأ دصري و هلا / ١ اج 3 7 . 3 ه | | ١

 ةنيدم يه :ليقو «"ةوق انم دشأ نم" :اولاق نيذلا مهو «ةوقلاو لوطلا يف ةليبقلا كلت لثم قلخي مل يأ :اهلثم قلخي م

 (يواصلا ريسفت) .داع نب دادش اهانب

 ةلصلا عم لوصوملاو «مهدلب مسا وهو «مرإ لهأ دارملا :ليقو ,.مهضرعو مهلوطو :مقوقو مهشطب يف
 دنعف «ريسافتلا يف ةروكذملا ةروهشملا داع نب دادش ربح ةياكح امأو ءمهتينبأ لثم قلخي مل يأ ءاهتفص

 ريسفت فو يراخبلا حرش يف اذك «هل رابتعا الو ليئارسإ نيب تاعرتخم نم هنأ نيخروملاو فلسلا نم نيققحما
 (نيلامكلا ريسفت) ."نايبلا عماج"

 اهلك «ةنيدم ةئام عبسو افلأ اونب مهنأ يورو «دومث ماحرلاو روحصلاو لابحلا تحن نم لوأ :ليق :اتويب اهوذختاو

 برقب عضوم وه :خلإ ىرقلا يداو (لمجلا ريسفت) .ةراجحلا نم اهلك ةنيدم فالآ ةئامعبس :ليقو «ةراجحلا نم

 جرفنم لكو ءاضاوحأو ارودو اتويب لابحلا كلت يف نوبقني اوناكو «لابج نيب داولا :ليقو «ماشلا ةهج نم ةنيدملا
 (يطرقلا ريسفت) .داو وهف اذفنمو «ليبسلل اكلسم نوكي لالتو لابح نيب
 0 ل ل ل اا دي هو يحل دب :داتوأ ةعبرأ دتي ناك

 امك لامعألا نم ءيش هتوفي ال نأ نيعي «نيعملا لصاحل نايب :خلإ دابعلا لامعأ دصري (لمجلا ريسفت) .امهريغو

 هدصر نم لاعفم ؛"”سوماقلا" يف اذك «ودعلا هيف دصري ناكملاو قيرطلا :داصرملاو ؛داصرملاب نم توفي ال

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيديرجحت ءابلاف «ناعطملاك ةغلابم داصرملا نوكي نأ زوجيو «هتقو نم تاقيملاك
 عنمت الو «ريخأتلا ةين ف فرظلا نأل ؛ربخلاب بوصنم "اذإ" وهو فرظلاو ,"لوقيف" هريخ ءأدتبم :خإ ناسنإلا امأف

 ًأدتبملا نيب طسوتملا فرظلاو «ءطرشلا نيعم نم "امأ" يف امل ةيناثلا ءافلا لوحدو ءحيحصلا وه اذهو «كلذ نم ءافلا

 "ناسنإلا امأف" نم ىلوألا ءافلا امأو «ءالتبالا تقو نيمركأ يبر :لاقف ناسنإلا امأف :لاق هنأك ريخأتلا ةين يف ربخلاو

 امأف «ةرخآلا يف هعفنت ىلا ةعاطلا الإ ناسنإلا نم ديري ال هللا نإ :ليق هنأكف "داصرملابل كبر نإ" :هلوقب ةلصتم يهف

 (لمجلا ريسفت) .ديكأتلا عم لمح ا ليصفتل ال ؛ديكأتلا درحب انه "امأ"و «ةلحاعلا ايندلا الإ ديري الف ناسنإلا



 رجفلا ةروس م ا

 ل

 5 ا ا 0 نا 1 ا ا
 (عدر "لك خا نسهأ بر لوقَيف هةقزز هيلع قيض َردقف هبر هنلَتَبا اَم ادإ اما

 ةكم رافكو ,ةيصعملاو ةعاطلاب امه امنإو ءرقفلاب هي ءىنلاب 0 نقيل أ

 ماعطإ يأ ٍماَعط ىلع مهريغ الو 5 توُضتحخ اَلَو .ثاريملا نم هقح
 مهمل ءاديدش يأ 0 تا هكحَأ ثاريملا َتاَرْبلَ تروُلُكأَتَو © ا + نيكس

 ناكلا كورس .مهلام عم وأ ل ل

 ل ةءارف يفو «.هنوقفني الف اريثك يأ م ا ا

2 
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 ةناهإلاو ةعاطلاب ماركإلا نوكل يأ "كلذل" :هلوقو "ميتيلا نومركي ال لب" :هلوق ىلع لوحد :خلإ ةكم رافكو

 ول :هلهجب لوقي امبرو «هللا دنع هتليضفو هتماركل هللا هاطعأ امنإ هنأ نظي نينمؤملا نم ريثكو «يصاعملاو رفكلاب

 عضوملا اذه يف :ءارفلا لاقو .هللا دنع هناوغ كلذ نأ نظي هيلع رتق اذإ اذكو «يل هللا هاطعأ ام اذه قحتسا مل

 هلضفل ئغلا سيلف «رقفلاو ئيغلا ىلع لجو زع هللا دمحي نكلو ءاذكه نوكي نأ دبعلل يغبني نكي مل نعمب "الك"
 (لمجلا ريسفت) .يئاضقو يريدقت نم رقفلا امنإو «هناوهل رقفلا الو

 (نيلامكلا ريسفت) .مزاللا ةلزنم موزلملا ليزنت نم نوكي نأ زوجيو «ميمعتلا دصقب فوذحم لوعفملا نأ ىلإ ريشي :مهسفنأ
 وهو ثاريملا هنم دارملاو ."بيطخلا" يف اذك «ةثارولا نم هنأل ؛واولا نم لدب ثارتلا يف ءاتلا :ثارتلا نولكأتو

 (نايبلا حور) .تيملا نم لقتنملا للملا
 مههإف ؛ثاريملا نم نايبصلاو ءاسنلا بيصن مهعمجل يأ مهملل عمجلا مللا نإف .نيعملا لصاحل نايب :اديدش يأ

 نيملاع مارحو لالح نم ثروملا هعمج ام نولكأي وأ ؛مهئابصنأ نولكأيو «نايبصلاو ءاسنلا نوثروي ال اوناك
 مكح نأب بيجأ ؟عرشلا نم الإ ةمرحلاو لحلا ملعي الو «ةيندم ثيراوملا ةيآو «ةيكم ةروسلا نإ :تلق نإ .كلذب

 (ريسي رييغتب يواصلا ريسفت) .مقداع قيرطب مهدنع تباث وهف «ليعامسإ ةعيرش اياقب نم مهل امولعم ناك ثرإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ءيش لك نم ريثكلا محلا :"سوماقلا" يف :اريثك يأ
 ةعبسلا ةءارق هذهو «"نوبحي"و "نولكأي"و "نوضاحي"و "نومركي" يأ ةعبرألا لاعفألا يف ةيناقوفلاب :ةءارق يفو

 (نيلامكلا ريسفت) .ريسفتلا نتم يف ررقملا وهو «ةيناتحتلاب أرق هنإف ؛رمع يبأ ريغ



 رجفلا ةروس 84 نوثالثلا ءزجلا
 (2) 55 ك5 ضَرألا تكد اَذِإ كلذ نع مهل عدر لك .ةعبرألا لاعفألا يف ةيناقوفلاب 2 للا 7 و >2 5 مس هل < 5 ع 1 100 ا

 منهي ذِيَمَوَي َءْىَأَحَو .ةريثك فوفص يوذ وأ نيفطصم يأ ؛لاح 29 افَص اف
0 

| 

 ٍةيَمَوَي ظيغتو ريفز اه ءكلم فلأ نيعبس يديأب مامز لك «مامز فلأ نيعبسب داقت
 لس ا 0 ٠ ٠ : 1 ب يو لا 6 ا 1

 20 كَركذلا هل نأَو هيف طرف ام رفاكلا يأ نسنإلا ركذتي :امباوجو اذإ" نم لدب

 .ل . 5 ٠ ع

 هو هه هوو هو هه هه و هه ههه هه 6 ه٠ "5 .كلذ ه ذت هعفني ال ىأ « ةنلا يعم اهفتس أ

 لوقي 0 5 يفنل

 «ءلابحلا لوزت ىح كد دعب اكد انه لاقي اذكو «باب دعب اباب يأ اباب اباب هتيتأ :كلوقك «باعيتسالا ىلع

 يفو (ريبكلا ريسفتلا) .ةازاجملاو ةبساحنلاب كبر رمأ ءاج يأ :كبر ءاجو (يواصلا ريسفت) .ضرألا يوتستو
 .ليوهتلل ؛فاضملا فذح ىلع «هءاضقو هرمأ ءاجو :"دوعسلا يبأ"

 إف .هناطلسو هرهق راثآ نيبتو هرادتقا تايآ روهظو ليثمت وه :يرشخم زلا لاقو «نسحلا نع يور اذنك :هرمأ يأ

 ىلع اذه .هصاوخو هركاسع روضحب رهظي ال ام ةبيحلا راثآ نم هروضحب رهظ هسفنب رضحأ اذإ كولملا نم ادحاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلقنو ةكرح ريغ نم هسدقب قيلت ةئيحب ءاج هنأ فلسلا ةقيرطو «نيرحأتملا ةقي

 ماعم مئاق "مدهجب"و "ءيج"ب بوصنم "ذئموي" :كئموي .ردقم فاضملا وأ لعافلا مسا عم ردصملاف :نيفطصم

 نإ :ليقو ءاهتقيقح ىلع اهئيحب نأ ىلع ةلالد هيفو ,دوعسم نبا نع ملسم هاور :مامز فلأ نيعبسب داقت .لعافلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."ميحجللا تزربو" :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك ءافاكم ىلع اهقافص عم اهراهظإ نع ةرابع ءيحما

 ريغت منهجب ذئموي ءيجو لزن امل :يردخلا ديعس وبأ لاق «شرعلا راسي نع فقي ّح اهنورجي يأ :لإ مامز لك
 ضرألا تكد اذإ الك" ليئربح نأرقأ :لاق مث « هباحصأ ىلع دتشا نيحح ههجو يف فرعو ٌةك هلل لوسر نول

 نيعبسب داقت ام ىتؤي" :لاق ؟امب ءاجي فيك ملا لوسر اي :تلق :يلع لاق «منهجي ذئموي ءيح و ةيآلا "اكد اكد

 منهج يل ضرعت مث ؛عمجلا لهأ تقرحأل تكرت ول «ةدرش درشتف «ءكلم فلأ نوعبس مامز لكب دوقي «مامز فلأ

 هنإف د دمحم الإ يسفن يسفن :لاق الإ دحأ ىقبي الف يلع كمحلا مرح دق هللا نإ ءدمحم اي كلو يل ام :لوقتف

 (يواصلا ريسفت) ."يمأ ٍيمأ بر اي لوقي
 (يواصلا ريسفت) .نابضغلا ردص نايلغك نايلغ يأ "ظيغتو" :هلوق ءديدش توص يأ :ريفز اهل



 رجفلا ةروس "505 نوثالغلا ءزجلا

 وأ «ةرخآلا يف ةبيطلا 22) قتاّيمل نامبإلاو ريخلا تم ّدَق ىنَتيَ هيبنتلل دي هركذت عم
 تقولل مالا

 ١ يا َرهَباَذَع لاذلا' رسكي ُبْذَعَي . 2ٍيِموَيِف .ايندلا ق ٍنايح تقو

 لاذلا حتفي ةءارق ينو م ّدَحأ ةةقانو هان ريفكي قير كل ذكَو .هريغ ىلإ هلكي ال
 رثكألا ةءارق يف ةكئالملا ريغ

 قوي 7 هبيذعت لثم لح بذعي هل :ئيعملاو ءرفاكلل "هقاثو' و "هباذع" ريمضف عاثلاو

 ِكَبَر ْلِإ َِبِحْرَأ .ةنمؤملا يهو ةنمآلا 2) ةّئيَمْظُمْل فَلا اَهيأتَي .هقاثيإ لثم

 2ع
 وغم
 يأ 2 ٌدَح |

 .رفاكلل هللا دييقت لثم دحأ ديقي الو يأ :دحأ هقاثو قثوي الو .فوذحم "تمدق" لوعفمو «ليلعتلل ماللا :يايحح
 .لبحلاو ديدحلا نم هب دشي ام وهو «قاثولاب دش وهو «قائيإلا :قاثولا :"حارصلا" فو
 دشأ هباذع نوكي نأ يضتقي الف «نينمؤملا ةصعك سنجلا اذه نم يأ ,دحأ هبيذعت لثم بذعي ال يأ :بذعي ال

 سفنلا نوكسو «جاعزنالا دعب نوكسلا نانئمطالا :ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي (نيلامكلا ريسفت) .سيلبإ باذع نم
 ترونت يلا يه ةنكمطملا سفنلا :"تافيرعتلا" فو ؛دوهشلاو ةفرعملاو نيقيلا يف تاياغلا ةياغ ىلإ لوصولاب وه امنإ
 (نايبلا حور) .ةديمحلا قالخألاب تلحتو «ةميمذلا اهتافص نم تلخت يح بلقلا رونب
 لكتاو هرمأ هيلإ ملسف هللاب هسفن تنأمطا نم لاح ركذ ايندلا هتمه تناك نم لاح ركذ امل :سفنلا اهتيأ اي

 وأ هللا وه لئاقلاو «ثعبلا وأ توملا دنع ا لاقي هللا ركذب نئمطملا وأ باذعلا نم يأ :ةنمآلا .هيلع

 (نيلامكلا ريسفت) .ةكئالملا

 هللا لسرأ نمؤملا دبعلا يفوت اذإ :رمع نب هللا دبع لاق ' الإ سفنلا اهتيأ اي" :هلوق نم ركذ ام يأ :كلذ اهل لاقي

 كبرو «ناحيرو حور ىلإ يحجرخا «ةنئمطملا سفنلا اهتيأ يحجرحا ا عل لس

 نم ءاج دق :نولوقي ءامسلا ءاجرأ ىلع ةكئالملاو .هفنأ يف دحأ هدجو كسم حير بيطأك جرختف «ضار
 0 ا م ل ل ملا دج تامل ا يك ا

 هربق هيلع عسويف رمؤي مث «نينمؤملا سفنأ عم اهلعجاف سفنلا هذ بهذا :ليئاكيملل لاقي مث هل دجستف «هلالح

 ارون هل لعج نكي مل نإو «هرون هافك نآرقلا نم ءيش هعم ناك نإف ؛هلوط اعارذ نوعبسو هضرع ءاعارذ نيعبس

 هل هللا لسرأ رفاكلا يفوت اذإو «هيلإ هلهأ بحأ الإ هظقوي الف ماني سورعلا لثم هلثم نوكيو ءسمشلا لثم هربق ف
 :ةثيبخلا سفنلا اهتيأ :لاقيف «نشحخ لك نم نشأ «نتن لك نم نتنأ ءاسك نم ةعطق اهعم لسرأو نيكلم
 ,لمجلا ةيشاح) .نابضغ كيلع كبرو «ميلأ باذعو منهج ىلإ يحرحا



 دلبلا ةروس 56 نوثالغلا ءزجلا

 هللا دنع 42 ةّيِضَرَم باوثلاب َةَيِضاَر هتدارإو هرمأ ىلإ يعجرا يأ «توملا دنع ُ ك ص د - 2

 ىف ىلْخَدَأَف :ةمايقلا يف اهل لاقيو «نالاح امهو «نيفصولا نيب ةعماج يأ .كلمعب

 ةيآ نورشع ةيكم دلبلا ةروس

 ءدروص و 7 2 م وو 2 5 مح

 نأب © ٍدلَبْلا اذ لالح ٌلِح دمحم اي َتنأَو .ةكم © ِدلَبْلا اًذكب ْمسِسْقَأ ةدئاز آل

 لاقو كتوم دنع كل اهوقيس كلملا نإ" :لاقف دلك هللا لوسر كلذ نع لأس ركب ابأ نأ يور امك :خلإ اه لاقي -
 راوج ىلإ وأ هتدارإ يأ :هرمأ ىلإ (ر) .اهنع هللا يضرو هللا نع تيضرو هللا ىلإ تنأمطا اهضبق هللا دارأ اذإ :نسحلا

 هللا رمأيف «هيف تنك يذلا كدسج يأ كبحاص ىلإ سفن اي يعجرا :هانعم دوعسم نباو سابع نبا نعو «هباوثو هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .ريرح نبا هراتخاو «يبلكلاو كاحضلاو ةمركع لوق وهو ءداسجألا ىلإ عجرت نأ حاورألا
 يفو «ءيواضيبلا هل راشأ امك ءحورلا نيعمب نوكت نأ زوجيو «تاذلا نعم سفنلا نأب ريشي :خلإ يلخداف

 ةمركعو سابع نبا أرقو ؛يدابع ةرمز يف ىعملا نوكي نأ زوجيو «يدابع دسح يف نوكي نأ زوجي :"نيمسلا"
 رامغ يف تلد :وحن «يقيقحب سيل فرظلا نأل ؛"يف'"ب لوألا لعفلا ىدعتو «سنجلا دارملاو ءيدبع يف :ةعامجو
 دارملا نأ وهو «نيهجولا دحأ ىلع ىتأتي امنإ اذهو «ليق اذك ةققحتم ةيفرظلا نأل ؛هسفنب يناثلا ىدعتو «سانلا

 اهوحدب ةرومأم اهنأو حورلا سفنلاب دارملا ناك اذإ امأو «هدابع ةرمز ف لوحدلاب رمأ هنأو نينمؤم لا ضعب سفنلاب

 (لمجلا ةيشاحإ .ةققحتم اضيأ هيف ةيفرظلاف «داسحألا يف

 ةلبق اهيف لعجو «سانلل ةباثمو انمآ امرح هللا اهلعج ءءيش لك تارمث هيلإ ىبي ؛تامحرلا طبهم األ يأ :ةكم

 تعمجتسا املف «لئاضفلا نم كلذ ريغو ءاهئازإب رومعملا تيبلا لعجو ءديصلا هيف مرحو ءاهرسأب ايندلا لهأ
 (يواصلا ريسفت) .امك ىلاعت هللا مسقأ لئاضفلاو ايازملا كلت

 فو (بيطخلا ريسفت) .هيلع دحأل ةردق ال هنأ يعدي نمم ديرت نم لتق نم كريغل لحي مل ام كل لالح يأ :لالح

 ءاق لزان ,ةكم يف لاح دمحم اي كنأ لاحلاو يأ «لوزنلا وهو «لولحلا نم لاحلا ىيعمب :لحلاو :"نايبلا حور"

 ."يواضيبلا" نم دافتسم اذكهو



 دلبلا ةروس 5/5 نوثالغلا ءرجلا

 فطع امو هب مسقملا نيب ضارتعا ةلمحلاف .حتفلا موي دعولا اذه هل هللا رحنأ دقو

 ا او يول ا نإ كل كلا نال هكدا ا" ا | سوي 2 ع 2  مأ ا
 َنسفِإلا اًنقلخ دقل . نم عم. ام و هتيرد يا 6 دلو امو مدا يا ٍدلاَوَو . هيلع

 ُبَسَحنَأ .ةرخآلا دئادشو ايندلا بئاصم دباكي ةدشو بصن 2: م: عك ىف سنجلا يأ

 ةليقثلا نم ةففخم نأ هتوقب «ةدلك نب ٌّدشألا وبأ وهو ءشيرق 0 «ناسنإلا نظيأ

 ثكلهأ د .هيلع 7 اق هلو مت ٌدَحَأ 00 5 هنأ يأ بقورع ناو

 (نيلامكلا ريسفت) .مهريغو ةبابص نب سيقمو لطح نب هللا دبع لتقب رمأو لتقو لتاق يح يأ :دعولا اذه
 ؛لاح ةلمجلاف ءاهيف كلولح لاح ةكمم مسقأ هانعم :ليقو «نيفطاعتملا نيب يأ .هيلع فطع امو :هب مسقملا نيب

 ريسفت) .كلتقو كجارخإ نولحتسيو ءاديص امي اولتقي نأ نومرحي دلبلا اذه لح تنأو :ديز نب ليبحرش لاقو

 جارختساو ريبدتلاو قطنلاو نايبلا نم مهيف امل .هقلخ بجعأ مهأل ؛ممي هللا مسقأ :دلو امو دلاوو (نيلامكلا

 هيلع ىشم امو ءءامسألا عيمج هميلعتو مدآل دوجسلاب ةكئالملا رمأ اميس ال ؛ءاحلصلاو ءايبنألا مهيفو «مولعلا
 نم نيحلاصلاو مدآب مسق وه :ليقو ؛حلاطلاو حلاصلل مومعلا هنم دافتسي هتيرذ "دلو ام"ب دارملا نأ نم رسفملا

 (يواصلا ريسفت) .هدالوأ نم !وتَسيل مفأكف نوحلاطلا امأو «هتيرذ

 :دبكلا :دبك .التلع ليعامسإ دلولا نمو لع ميهاربإ دلاولا نم دارملا نورخآلا لاقو :يوغبلا لاق :خلإ مدآ يأ

 . حارصلا" يف اذك هتدش تيساق يأ رمألا تدباكو "دبك يف ناسنإلا انقلخ دقل" :ىلاعت هلوق هنمو .ءانعلا

 .هقيضمو محرلا ةملظ 0 ءايندلا بئاصم يساقي يأ دباكي ءهدبك تعجو اذإ ادبك لجرلا دبك نم :بصن

 حتفب- ةدلك نب دشألا وبأ وه سنجلا ضعب ىلإ ريمضلاف يأ :ناسنإلا نظيأ (نيلامكلا ربسفت) .توملا اهاهتنمو
 قزمتف همدق تحت نم نعزنيل ةرشع هبذاجيو رقبلا دلح ىلع فقي ناك هنأ هتوق نم ناكف ؛«يحمجلا -فاكلا

 (نيلامكلا ربسفت) .نمؤي لو ارارم التلع هعرصف اةتيلع يبلا هعراص يذلا وهو .هنع حزحرتي لو دلجلا
 اعبت خسنلا نم ريثك يف دارفإلاب وهو «ةلمهملا لادلا ديدشت ةمجعملا نيشلا مضو ةزمهلا حتفب :دشألا وبأ وهو

 ديسأ همساو ءاههجو رظنيلو ؛نيرسفملا ضعبل اعبت ؛ةينثتلا ةغيصب نيدشألا :خسنلا ضعب فو «نيرسفملا نم ريثكل
 ةرشع هبذجيو يظاكع مدأ همدق تحت طسبي ناك هنإف "بسحي"ب قلعتم :هتوقب (يواصلا ريسفت) .ةدلك نب

 (يواضيبلا ريسفت) .هامدق لازي الو عطقتيف



 دلبلا ةروس ه1 نوثالغلا ءزجلا

1 

 5 بة د الهف 9 .رشلاو ريخلا 0 هل اني 2 ِنيَدَِجْنلآ 0

 ةلمحلاو ءافأشل اميظعت اهمحتقي يلا مهو َةَبَقَعْلا ام كملعأ َكدَرَدُأ آَمَو ؟اهزواح

 ةمق مث ملم .اهقتعي نأب قرلا نم : (عر) ٍةبق د كف :هلوقب اهزاوج ببس نيبو .ضارتعا

 (نيلامكلا ريسفت) .لاق ام عيمج قفنأ نكي ملو ءاذكو اذك تقفنأ :هلوق يف ابذاك ناكو :خلإ هردق ملعيف

 .هردقي مل ام ىلع فوطعم "هيزاحبو" :هلوقو «هللا بضغي اميف هقفنأ هنأل ؛هترثكل رختفي يأ :هب رثكتي ام سيل

 نيأ نم هلأسي الو هري مل هللا نإ نظيأ ىعملا :ليقو «ةيصعملا يف قافنإلا وهو :ءيسلا هلعف ىلع (لمحلا ريسفت)

 امِإَو اركاش اّمِإ ليسا ُهاَنْيَدَه نإ :ىلاعت هلوقك يأ :نيدجنلا هانيدهو (نيلامكلا ريسفت) .هقفنأو هبسك

 .رثكألا لوق وه :يوغبلا لاق (©:ناسنإلا) ار وفك
 ىلإ ةرطفلا ةورذ نم طوبه هنإف ؛رشلا فالخب رهاظ ةيدجنلاو ةعفرلاب ريخلا ناكم فصو :رشلاو ريخلا يقيرط

 يناثلاو حودمم لوألا كولسو ؛يدري رشلا قيرطو يجني ريخلا قيرط هل انيب :نيعملو «بيلغت هيفف ؛ةوقشلا ضيضح
 رمأ يف لوحدلا :ماحتقالا :ةبقعلا محتقا الف (يواصلا ريسفت) .دوعسم نباو سابع نبا لوق اذهو «مومذم

 نيبملا نيب ضارتعا ةلمحلاو «تانسحلا كلت لامعأب معنلا كلت ركشي ملف يأ ؛لبحلا يف قيرطلا :ةبقعلاو ,ديدش

 (نيلامكلا ريسفت) .امباوثو اهتبوعص كردت مل كنأ :هانعم «لدبلاو هنم لدبملا نيب وأ «نايبلاو

 ىلع ةيقاب امنأ :رحخآلاو «نيلامتحا دحأ وهو ءضيضحتلل "اله" نعم. "ال" نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ الهف الف

 تلحد اذإ اهنأ عم "ال" تدرفأ مل :تلق نإ .ةحلاصلا لامعألاب ةليلحلا معنلا كلت ىلع ركشي مل يأ يفنلل اهلصأ

 1١+( :ةمايقلا) «ىَلَص الَو َقَّدّص الفإ» :ىلاعت هلوقك ءرركت ضام ىلع
 (يواصلا ريسفت) .انيكسم معط الو «ةبقر كف الف :لاق هنأك «يعملا يف ةرركم اهأب بيحأ

 لعف يف سفنلا ةدهاجم ىلع قلطأ مث ءاتزواجم اهماحتقاو «لبحلا يف بعصلا قيرطلا لصألا يف يه :ةبقعلا

 "اهزواح" :رسفملا لوقف كلذ تملع اذإ ءاب سبلتلاو اهليصحتو اهلعف اهماحتقاب دارملاو .تامرحملا كرتو تاعاطلا

 وأ ءاحضاو ناكل اهلحدو اهب سبلت يأ :لاق ولف ءانه ادارم سيل لصألا رابتعاب نكل «ةبقعلا ماحتقال ريسفت

 اهماحتقاب دارملاو «تابقع عبس ةنحلاو دبعلا نيب نأ درو هنإف ؛ةنجلا ىلإ لصوت يلا قيرطلا ةبقعلاب دارملا :لاقي

 (يواصلا ريسفت) .ةزواجملا بابسأ لعف يأ اهزواج :رسفملا لوق ئعمف ءايندلا يف تاعاطلا لعفب اهّتزواحب



 دلبلا ةروس 51/ ظ نوثالفلا ءزجلا

 انيق وأ .ةبارق 2 برقم اذ 5 .ةعاججم 2 ةَبْعَسَم مد موي ُْق ٌمدَعْطِإ 5

 ناعوفرم ناردصم نيلعفلا لدب ةءارق يفو .هرقفل ؛بارتلاب قوصل أ 1 هةر د

 ةءارقلاو «"ماحتقا" ةبقعلا لبق ردقيف «ياثلا نّونمو «"ةبقر"ل 1 فاضم

 ناك :نيعملا ءيركذلا بيترتلل "مث"و 2«"محتقا" ىلع فطع َناك ّيُث .هنايب ةروكذملا

 ةعاطلا ىلع ِرَبّصلاب ًاضعب مهضعب ىصوأ ْاَوَصاَوَتَو أوُنَماَء َنيِذَّلا َنِم ماحتقالا تقو

 هذمي نوفوصوملا كيتو .قلخلا ىلع ةمحرلا 2: ةَمحَرَملاِب اَوَصاَوَنَو ةيصعملا نعو

 51ش 071001000 .نيميلا ل ل ىصأ تافصلا

 .يئاسكلاو ريثك نباو ورمع يبأ ةءارق وه امك «نيعضوملا يف يضاملا لعفلا ةنزب :معطأ وأ

 :هلوقو «ماعطإو كف :امهو ناردصم نيلعفلا لدب [(نيلامكلا ريسفت) .ةزمحو مصاعو رماع نباو عفانل] :ةءارق فو
 يفف «نونم يناثلا ردصم يأ "يناثلا نونيو" :هلوقو :"ةبقر" ىلع فاضم لوألا ردصم يأ "ةبقرل لوألا فاضم'

 ربخ نيعوفرم نيردصم "ماعطإ"و "كف" نوكيف يأ "ماحتقا ةبقعلا لبق ردقيف" :هلوقو «زاجيإو ريخأتو مدقت ةرابعلا
 جيتحا امنإو «خلإ ماعطإ وأ ةبقر كف وه ؟ةبقعلا ماحتقا ام كاردأ امو :ريدقتلاف ,ماعطإ وأ كف وه يأ ءفوذحم أدتبم

 حتفب- رسفملاو ءردصم -نيسلا رسكب- رسفملا نأ ىرت الأ ءرسفملاو رسفملا قباطتيل ؛فاضملا اذه ريدقت ىلإ
 .ةبقعلا وهو نيعلل ارسفم كف وهو ردصملا ناكل فاضملا ردقي مل ولف ءردصم ريغ ةبقعلا وه -نيسلا

 «لامعألا نم هريغ ىلع قباسلا وه نامبإلا نأل ؛ميقتسي ال هنإف ينامزلا بيترتلل ال يأ :يركذلا بيترتلل "مث"و
 نأل ؛تقولا يف ال «ةقدصلاو قتعلا نع ةليضفلاو ةبترلا يف هدعابتو نامبإلا يحارتل "مث" ب ءاج :يرشخمزلا 0

 وه ناميإلا نأل ؛ينامزلا بيترتلا ميقتسي مل امل :خإ! ىركذلا بيترتلل "مث"و .هريغ ىلع مدقملا قباسلا وه نامبإلا

 نع ةليضفلاو ةبترلا يف هدعابتو ناميإلا يحارتل ؛ءيركذلا بيترتلا ىلع هلمح انهه لامعألا نم هريغ ىلع قباسلا

 (نيلامكلا ريسفت) .يبّترلا بيترتلاب مهضعب هربعو «ةقدصلاو قتعلا
 ربخ "ىلإ باحصأ مه" :هلوقو ءأدتبم "اورفك نيذلا" :هلوقو «ربخ "ةنميملا باحصأ" :هلوقو ءأدتبم :خإ كنلوأ

 ديعبلل هب راشي امه مهركذو «هتمارك ماقم يف ىلاعت هدنع نورضاح مهأب مهل ايركت ةراشإلا مساب نينمؤملا ركذو

 ماقم نع بيغ مهنأ ىلع ةراشإ ةبيغلا ريمضب نيرفاكلا ركذو ءاهعافتراو مهتجرد ولع ىلإ ةراشإلاب مهل اميظعت

 ظ (لمجلا ةيشاح) .هدنع روضحلا فرشو هتمارك
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 © © ةَدَصْوُم ٌراَن َْمِهَلَع .لامشلا © ِةَمَكَشَمْلا ب كيكصَأ مه اَنِتَياَكِب أورفك يذلا
 اس نأ نت رح ا د

 .ةقبطم - هلدب واولابو ةزمحلاب -

 ضصفحو ةرمخو:ورمع يب

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 راو .اهورغ دنع ًاعلاط اهعبت (ج) اهل اَذِإ رمق .اهئوض مز اًهتحضَو سس

 ,هتملظب اهيطغي 49 اًهلَّشْعَي اذإ ٍلِيْلأَو .هعافتراب اهلج اذإ
 ةنالغلا ف "اذإ"و

 ةيشاح) .هسنأ ةماركو سدقلا ةرضح نع نوبئاغ مهنأ ىلإ ةراشإ ةبيغلا ريمضب مهركذ :ةمئشملا باحصأ مه

 ةمظعل اراهظإ ؛ءايشأ ةعبسب ىلاعتو هناحبس مسقأ :سمشلاو (حارصلا) .ةيطغتلا :قابطإلا :ةقبطم (يواصلا

 (يواصلا ريسفت) .اهعفن مومعو ءايشألا كلت حلاصم ةرثك ىلإ ةراشإو :ةيهولألاب هدارفناو هتردق
 «كلذ قوف :رصقلاو مضلاب ىحضلاو «راهنلا عافترا ةوحضلا نأ لصاحلاو .اهعافترا تقو وهو يأ :اهاحضو

 وه :ليقو «ةثالث لاوقأ دحأ وه :اهئوض (يواصلا ريسفت) .فصتتني داكو راهنلا دتما اذإ :دملاو حتفلاب :ءاحضلاو

 «تاومألاك مهنع سمشلا ةبيغ تقو يف ملاعلا نأ كلذب مسقلا ةمكحو .سمشلا رح وه :اهثلاثو «هلك راهنلا

 ؛ةمايقلا لاوحأ هبشت ةلاحلا هذهو ءوحضلا تقو ةايحلا تلماكتو ءءايحأ تاومألا تراص حبصلا رثأ رهظ اذإف

 هعولط الت نعمل نوكي نأ لمتحيو :اهعبت (يواصلا ريسفت) .اهيف ةنحلا لهأ رارقتسا هبشي ىحضلا تقوو

 .هرون عمتحا يأ "قستا اذإ رمقلاو" :هلوق قباطيل ؛لوألا راتخا فنصملا لعلو ءرهشلا لوأ نوكي كلذو ءاهعولط
 .زاجم راهنلا ىلإ ةيلجتلا دانسإ :اهالج -.اردب هنوك نيح نوكي كلذو :اعلاط (لمجلا ريسفت)

 العل ؛"مث" وأ ءافلا اهعضوم تناك امك «ليلخلا دنع فطعللو «ءضعبلا دنع يأ «ةيفرظلا درحب :ةثالثغلا يف "اذإ"و

 تناك ول اهنأب لوألا جتحاو «هعنم ىلع هيوبيسو ليلخلا صح دقو «باوجلا ةدحو عم هب مسقملا ددعت مزلي

 ردقملا لعفلاب بوصنم "ىشغي اذإ"و ءمسقلا واوب رورحم "ليللاو" :هلوق نأل ؛نيلماع ىلع فطعلا ناكل فطعلل

 للوت اذإو ءارج ليللا ىلع افوطعم راهنلا ناكل فطعلل "ىلحت اذإ راهنلاو" يف واولا تلعج رق مسقأ وه يذلا
 تلزنت مسقلا واو نأب بيحأو ءارمع ةرجحلاو ءاديز رادلا يف نإ :كلوقك راصف ابصن "ىشغي اذإ" ىلع فوطعم

 ركبو ارمع ديز برض :وحن «نالمع هل دحاو لماعك راصو ءارجو ابصن ةلماعلا امهنأك راصف «لعفلاو ءايلا ةلزنم
 ©1١-١17( :ريوكتلا) #سعسع اذإ ليللاو سنكلا راوحلا سنخلاب مسقأ الف :ىلاعت هلوقب اذه لكشتساو ءادلاخ

 - لعف سيل فرظلا يف لماعلا نأ قيقحتلا :ليقو ءرذعلا اذه هيف ىشمت الف «هيف روكذم مسقلا لعف نإف
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 اَمَو ٍضَرَأْلاَو © اَهَنَب اَمَو ِاَمَّسلآَو .مسقلا لعف اهيف لماعلاو ةيفرظلا درج
 ةلالثلا .يف "ام'ورةقلخلا يف يو اهوص مز سوفن نيعك ٍِسْفَنَو .اهطسب (©) اًهَلَحَط
 رشلاو ريخلا يقيرط اه نيب 2 اهلّوقتَو و اَهَروُج اَهَمَلَأَك .نم نيعمب وأ ةيردصم

 و ََق

 ان لا ا هيلا عنا هدا حلفا دق هس ويحب

 ؛ليللا همظعتو يأ ءردقملا فاضملل لومعم وه لب ءالابقتسا وأ ناك الاح دارم ريغ نامزلاب دييقتلا اذإ ؛مسقلا <

 هفرش ةنابإو ءيشلا كلذ مظع راهظإ يف راعتسم ىلاعت هللا ماسقإ نأل ؛ثحبب هيفو .هل ماظعإ ءيشلاب مسقلا نإف
 نأ زوجيو «ةمظعلا ريدقت وغلي هل اماظعإ ماسقإلا ناك اذإ ءاضيأ دارملا نئعملا ءزج رابتعاب دبيقتلا زوجيف «هردقو

 (نيلامكلا ريسفت) .هنايشغ تقو ليللاو :ليق هنأك الدب تقولا قلطم نيعم يف "اذإ" نوكي
 ."لمجلا" نم ,ردقملا يأ "مسقلا اهيف لماعلاو" :هلوقو ءطرشلا نع ةدرحملا ةيفرظلا يأ :ةيفرظلا درج
 الإو «لابقتسالل اهنأل ؛"اذإ" يف لمعي الف «لاحلا هنامزو ءاشنإ مسقلا لعف نأب لكشتسا :مسقلا لعف اهيف لماعلاو
 «لبقتسملا يف مجنلا عولطب نآلا مسقي نأ زوجي هنأب بيحأ «لاحم وهو نامزلا ف لومعملاو لماعلا فالتخا مزل
 «سمشلا تعلط اذإ هللاب مسقأ :لوقت امك لبقتسملا ءيشلاب مسقي نأ زوجيو «لبقتسملا يف عولطلاو لاحلا يف مسقلاف
 (لمجلا ريسفت) .طرش ىلع اقلعم نكي مل اذإ لاحلل مسقلا لعف نوكي امنإو ءسمشلا عولط دنع متحتم مسقلاف
 نم هيف امو ءاهمهلأف :هلوقل ؛هجولاب سيلو :هعبت نمو يرشخمزلا لاق ءجاحزلاو ءارفلا هلاق :ةيردصم ةثالثلا يف "ام"و
 اذهو .هعجرم مدعل ؛رمضم ال رهاظ لعاف هل نوكي ال هنأو ءمسالا ىلع لعفلا فطع نم مزلي امل عي ءمظنلا داسف
 هنأكف ءاهتلص عم اهيلع ال "ام" ةلص ىلع ذئنيح فطعلا نأب بي بيحأو «ليق امك هدحو "مهلأ" يف ال ءاهلك لاعفألا يف

 (نيلامكلا ريسفت) .انهه ةققحتم يهو «قايسلا ةلالد رامضإلا ةحصل يفكيو ءاهماهلإف اهتيوستو :ليق
 ةيوستلا نإ :لاقي دقو ؛غولبلا دعب ماهلإلاو .حورلا خفن لبق ةيوستلا نأ دري الف فرع بيقعتلا :اهروجف اهمهأف
 ريغ وهو «لحملا اذه يف نيدجنلا يف اهامعتسا ةيفيك نايب نع ةرابع ماهلإلاو .ةركفملا اهنم ىوقلاو ءءاضعألا ليدعت

 ةيطع ةياور فو «سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع نع يور اذك :حلإ اهل نيب (نيلامكلا ريسفت) .هنع قرافم
 (نيلامكلا ريسفت) .حيبق رخآلاو ,نسح امهدحأ نأ اهمهفأ يأ «ةيصعملاو ةعاطلا اهملع :هنع
 نع اضوع مالكلا لوط راص :جاحزلا لاق ؛مالكلا لوطل ؛ماللا هنم فذح «حلفأ دقل :ريدقتلاو :مسقلا باوجو

 زرابلاو «"نم" ىلإ دوعي ريمض "اهاكز" لعاف نأ ديري «بونذلا نم اهرهط :خلإ حلفأ دق (نيلامكلا ريسفت) .ماللا
 ىلإ زرابلاو "هللا" ىلإ دوعي اريمض لعجي دقو ؛ءنسحلا نع يور اذك «هب همايقل ؛هيلإ ريهطتلا دانسإو «سفنلا ىلإ
 اذإ لو هنأ :هريغو يناربطلا يف امك ححرألا وهو ةمركع نع يورو ؛سفنلا نعم يف نم نأل ؛ثينأتلاو "نم"
 تنأ ءاهاكز نم ريخ تنأ اهكزو ءاهاوقت يسفن تآ مهللا :لاق مث فقو «اهاوقتو اهروجف اهمهلأفإ» :أرق

 (نيلامكلا ريسفت) .ءاعدلا اذه وعدي ناك هو هنأ :"ملسم" يفو ءاهالومو اهيلو
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 رتل راح َدَقَو .بونذلا نم اهرهط © اًهنكَر نَم مالكلا لوطل ماللا هنم تفذح

 انيك افلا ةيئاقلا :نسلا فلذا اهسسد هلصأ .ةيصعملاب اهافخأ ايد

 © اَهنَقَشَأ عرسأ َتَعَبْنَأ ذإ .افايغفط ببسب 9 آَهئَوْعَطِب اح اص اهوسر ُدوُمُت ْتَبَّدك

 فد ةقاث حلاص هللا ل وُسَر مه َلاَقَق .مهاضرب ةقانلا رقع ىلإ " رادق" هعساو

 هللا نع كلذ هلوق يف ُهوُبَّذَكَف .موي مهلو موي اهل ناكو اهموي يف امبرشو (إ اَهيَقسَو
 .اهرش ءام مهل ملسيل اهولتق اَهَوُرَقَعَف هوفلاح نإ مق هبادعلا كورت يلع بترملا ىلاعت

 يأ « :مهيلع ةمدمدلا يأ ك9 © اًهنَّوَسَف ةوددن دا نم َمِهِيَلَع قبطأ م َمَدِمَدَ

 .اهتعبت 22 اَهسقَع ىلاعت فان ءافلاو واولاب الَو .ادحأ هنم تلفي ملف امي مهمع
 5230 رثكأألل

 ةيآ نورشعو ىدحإ ةيكم م ليللاو ةروس

 ا لل ا
 1 اولا ولا و ماو هالو د ل 4 ليل حلا طي ومن1 ل قنا انو ا هناط جلا وجو هتملظب ىثغي اذإ ٍليلاَو

 ءيشلا ءافخإ وهو :سيسدتلا نم ذوحأم :خلإ اهسسد هلصأ .اهيلع قلخ ىلا اترطفو اهدادعتسا افحأ :اهافخأ

 ل هنأ اهلبق امل اهتبسانم :دومث تبذك (لمجلا ريسفت) .ةيصعملاو رفكلاب اهتناكم ىفحأو اهدمحأ ئعملاو ,ءيشلا يف

 83# حلاص وهو «عيطملا ةصقلا كلت يف ركذ «يصاعلا ةبيخو عيطملا حالف ىلع ةروكذملا ماسقألا كلتب مسقأ

 ,بذكلل افرظ نوكت نأ :امهدحأ ,ناهجو اهيف زوجي "ذإ" :ثعبنا ذإ (يواصلا ريسفت) .هموق وهو يصاعلاو
 ؛هبيذكت ىلع اورمتسا يأ :هوبذكف (لمحلا ريسفت) ."ثعبنا" لعاف "اهاقشأ"و ,ىوغطلل افرظ نوكت نأ :يناثلاو

 (لمجلا ريسفت) .ةحيصلا وهو هب مهرذنأ يذلا باذعلا ببسب ةقانلا رقعو حلاص بيذكت نع اوعنتمي مل يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .قوقحلا نم لجرلا عبتي ام :ءابلا رسكو ءاتلا حتفب «ةعبتلا هلعفي ام ةبقاع كولملا فاخي امك يأ :اهتعبت

 قدصلاو ناميإلا يف ةياغلا غلب قيدصلاف ,فلخ نب ةيمأ فو هد قيدصلا ركب يبأ يف تلزن ةروسلا هذه :ةيكم
 ةيشاح) .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلاو ءلخبلاو بذكلاو رفكلا يف ةياغلا غلب ةيمأو «مركلاو

 وه يذلا 7 مهاشغيو ؛كرحتلا نع هيف قلخلا نكست ءاميظع اليلج 0 ؛ىلاعت هب مسقأ :ليللاو (يواصلا
 نم راهنلا وأ «اهاشغي اذإ ليللاو» :هلوق نم سمشلا امإ يشغملا :ىشغي اذإ (يواصلا ةيشاح) .مهنادبأل ةحار

 (كرادملا ريسفت) .©#بقو اذإ9 :هلوق نم همالظب هيراوي ءيش لك وأ «راهنلا ليللا ىشغيإ# :هلوق



 ف "اذإ"و ءرهظو فشكت 2 0 اَذِإ رات .ضرألاو ءامسلا نيب ام لك

 َقَلَح ةيردصم وأ "نم" ىنعمب اَمَو .مسقلا لعف اهيف لماعلاو «ةيفرظلا درحب نيعضوملا
 ركذ اندنع لكشملا يشنخلاو «ىثنأ لكو ركذ لك وأ ءءاوحو مدآ © وسدلاَو ٌركَذلا

 رغتسالل ماللاو

 نإ .ىثن الواد 1 لك نا فلج ند هلك تحيل هاش هلع قا نا
 اما .ةيصعملاب رانلل لماعو ةعاطلاب ةنجلل لماعف 0

 يف "هللا الإ هلإ الكب يأ و يسكب َقَّدَصَو .هللا © تاو هللا قح ْئَطَعَأ َنَم

 ل .ةنجلل م2) افلا ند تيس .نيعشوملا

 لوعفم نأ ىلإ هب راشأ [(نيلامكلا ريسفت) .ميمعتلا ةدافإل ؛لوعفملا فذحف] :ضرألاو ءامسلا نيب ام لك

 لوصوم مسا يهف يأ :"نم" ىنعمب ."لمجلا" نم رصتخم «ضرألاو ءامسلا نيب ام لك :هريدقت ,«فوذحم "ىشغي"

 (نزاخلا ريسفت) .ىثنألاو ركذلا قلخ ىلع رداقلاو يأ ؛هسفنب مسقأ ىلاعت نوكي اذه ىلعف ."نم" نيعمب

 وأ ةروكذلاب مولعم لكشم ريغ هللا دنع وهف اندنع هرمأ لكشأ نإو ىثنخلاو يأ :خلإ اندنع لكشملا ىثنخلاو
 ةقيقحلا يف هنأل ؛انناح ناك الكشم ىثنخ يقل دقو ىثنأو اركذ هموي قلي مل هنأ قالطلاب فلح ولف «ةثونألا

 قلخي مل ىلاعت هللا نأل يأ :خلإ هميلكتب ثنحيف ."فاشكلا" يف امك ءاندنع الكشم ناك نإو «ىثنأ وأ ركذ امإ

 ٍنادمهلا لضفلا يبأل افالخ انيلإ ةبسنلاب لكشم وه امنإ ىثنخلاو «ىثنأ الو اركذ سيل نم حاورألا يوذ نم
 4 زوكدلا اقل مل“ يوكو, اناكإ  ءاكي ملا كوبرا :هلزق هيفانيؤ: كلا: عون هنأ اهب فاك هيف
 1 1 للا ةيهاحل :قردمألا ةلاق كلذ ىقوبي 45 :ىروشلاو

 تيتش عمج وهو .قشل هدابع لامعأ نأ ىلع ىلاعتو هناحبس مسقأف ءمسقلا باوح :لإ ىتشل مكيعس نإ
 نإ :ليق هنأكف «قارتفالا وه تاتشلاو ؛هضعبو هضعب نيب ام دعابتل ؛ئش فلتخملل ليق امنإو .ىضرمو ضيرمك
 (لمجلا ةيشاح) .نانحجلا بجوي ىده هضعبو نارينلا بحوي لالض هضعب نأل ؛ضعب نم هضعب دعابتملا مكلمع

 سيل :سيفنتلا] :خلإ هرسيئسف .ةوبنلابو ديحوتلاب قدص ينعي "هللا لوسر دمحم" عم يأ :خلإ "هلإ الاب يأ
 ريسيتلا نم [(يواصلا ةيشاح) .هقيقرتو مالكلا نيسحتل ؛نيسلاب نايتإلا امو ؛لاحلا يف لصاح ريسيتلا نأل ءادارم

 نوكي ريخلا ىلإ لاصيإلاو ةيادهلاب رسف ولو «ةلكاشم الف اذه ىلعو «رمألل دادعإلاو ةئيهتلا همزليو «ليهستلا نعم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةلكاشملا نم ىرسعلل ريسيتلا



 ليللا ةروس 59 نوثالعلا ءزجلا

 هئيف ٌُيعَسف (©) قس بدك .هباوث نع () َغَتْسَو هللا قح لك رم نو

 َنَيَلَع َّنِإ .رانلا يف 9 َىَدَرَت اَذِإ َدُهْلاَم ُهَنَع ىنْعُي ةيفان اَمَو .رانلل 02 ىَرْسْعلِل

 ؛لوألا كولسب انرمأ لثتميل ؛لالضلا قيرط نم ىدهلا قيرط نييبتل © ده
 نم امهبلط نمف ءايندلا يأ 2 'لوألاَو ةَرِجألَل ال َنِإَو .يناثلا باكترا نع انيمنو

 ىدحإ فذحب (29 ْىَطَلَت اًراث ةكم لهأ اي مكتفوح :مكَرَّدنَأَف .أطحخأ دقف انريغ

 لإ اهلحدي آَهدَّلَصَي ال .دقوتت يأ ءاهتوبثب "ىظلتت" :ئرقو ءلصألا نم -

 رصحلا اذهو ءنامإلا نع©) 00 يبنلا بدك ىِذّلأ ينحل نعم. © ىقش

 00 #«ُءآشي نَمِل كلذ َنوُداَم ٌرِفْعَيَوإ) :ىلاعت هلوقل ؛لوؤم

 تام اذإ :دهاحجم لاقو ءطوقسلا يدرتلاو اهيف طقس يأ :ىدرت اذإ .يراكنإ ماهفتسالا نوكي نأ زوجيو :ةيفان امو

 :ريدقتلاو «ءافتكا ةيآلا يف نإ: لاقي ام كلذب عفد :ىدهلا قيرط نييبتل (نيلامكلا ريسفت) .كالملا وهو «ىدرلا نم

 واخ هلودعمو ناجل ىدفاودارلا :رسفملا باوج حاضيإو ءامهنم لك نييبت يأ ءلالضلاو ىدهلل انيلع نإ

 (يواصلا ةيشاح) .لطابلا نم قحلا قيرط نييبتل انيلع نإ :ريدقتلاو

 نع فورصم يأ [(نيلامكلا ريسفت) .رفاكلا ريغ رانلا دحأ لوحد مدع ىلع لادلا رصح يأ] :خإ رصحلا اذهو

 اهلحدي ال ,خلإ ىعملاف ءاهنم صلخيو اهلحدي وأ ءهنع يفع نإ 0-2 هنأل ؛قسافلا دري الف «هرهاظ

 (يزارلا) .ظص يبلا بذك هنأل ؟يقش وه يذلا رفاكلا الإ ادبؤم الوحد

 ,رانلا نولخدي ال نينمؤملا ةاصع نأ يف ةيآلا 0 اذهب حراشلا ضرغو

 ولو اهلحدي ال نمؤملا نأ هنم مهفيف ءرفاكلا يأ ىقشألا ىلع هرصق يأ لوحدلا وأ يلصلا رصح كسمتلا هحوو

 نأ يقاني الف .دولخلاو ديبأتلا هجو ىلع لوحدلاو يلصلا ىلع ةلومحم ةيآلا نأ :درلا هجوو ءرئابكلا لعف

 يقالي ال حراشلا مالك نأ كل رهظ اذه تلمأت اذإو هدي هتعافشب اهنم نوحرخي مث افولحدي نينمؤملا ةاصع
 :هلوق امأو ءدولخلاو ديبأتلا ىلع يلصلا لمحب لوؤم لوقي نأ هيلع ناكف ءهدر دصق يذلا ةئحرملا مالك

  :لاقي نأ الإ ءلمأت ءىفخي ال امك «روكذملا كسمتلا در يف هل لحدم الف "كلذ نود ام رفغيو ىلاعت هلوقل"

 هيلصي لب «هل رفغي مل هل نارفغلا أشي مل نم يأ "ءاشي نمل" :هلوق موهفم ذإ ؛هموهفم ثيح نم ةيلحدم هل

 (لمجلا ةيشاح) .رانلا هلحديو
 (نيلامكلا ريسفت) .رانلا ةاصعلا ضعب لوخدو «ضعبلل ةرفغملا مدع ىلع لدي هنإف يأ :خلإ ىلاعت هلوقل



 ليلا ةزوق» .س ص تتسم 135 ااا ااا را

 قتْؤُي ىِذَّلَأ .يقتلا نعم. 2) ىقَتَألا اهنع دعبي اَئَجُيَسَو 1 يلصلا دارملا نوكيف
 دب وخدلا ي

 ,ةعمس الو ءاير ال ىلاعت هلل هحرخي نأب «ىلاعت هللا دنع هب ايكزتم م2) وكي مُهَلاَم

 بذعملا ًالالب ىرتشا امل هد قيدصلا يف لزن اذهو «ىلاعت هللا دنع ًايكاز نوكيف

 اَمَو :تلزنف هدنع هل تناك ديل كلذ لعف امنإ :رافكلا لاقف ,هقتعأو هناكإ ىلع
 مسالا م 5 : هك 2 نىام وس 0-7 9

 تل مخ ًءاَعَبْبا كلذ لعف نكل الإ 22 ئزجن ٍةمعن نِم دهدنِع ٍداَحأل

 ةلصلا مكح يف لحاد هنأل ؛بارعإلا نم هل لحم ال لوألا ىلعف ؛هلعاف نم لاح وأ "ىتؤي" نم لدب :خلإ ىكرتي

 ةيشاح) ."هللا دنع هب ايكزتم" :لاق ثيح لاح هنأ ىلع ىرج حراشلاو .بصن هلحم يناثلا ىلعو ءاهل لحم ال ةلصلاو

 000 ىرتشا امل ركب يبأ يف تلزن امنأ ىلع اوعمجأ :يزوجلا نبا لاق :قيدصلا يف لزن اذهو (لمجلا

 هتدسفأ تنأ :لاق ؟نيكسملا اذه يف يقنت الأ :ركب وبأ لاقف «هناميإ ىلع فلح نب ةيمأ هالوم هبذعي ناك «هناميإ

 «تلعف دق :لاق ءكيطعأ كنيد ىلع ىوقأو هنم دلجأ دوسأ مالغ يدنع «لعفأ :ركب وبأ لاقف «ىرت امم هذقنأف

 (نيلامكلا ريسفت) .هدنع هل تناك -ةمعنلا يأ- ديل كلذ لعف امنإ :رافكلا لاقف «هقتعأف همالغ ركب وبأ هاطعأف

 نم ىقتأ هنأب حيرصتلا اهيفف هو ركب يبأ يف تلزن اهنأ ىلع اوعمجأ :يزوجلا نبا لاق :قيدصلا يف لزن اذهو

 ١١( :تارجحلا) ْمُكاََْأ هللا َدْنع ْمُكَمَرْكَأ نإ :ىلاعت هلوقل :ىلاعت هللا دنع مركألا وه ىقتألاو «ةمألا رئاس
 "قيقحتلا ةدمع" يفو ؛ "ةقرحملا قعاوصلا" يف اذك «ةمألا ةيقب نم لضفأ هنأ جتني ءلضفألا وه هللا دنع مركألاو

 هللا دنع نوكي نأ بلطي "ىكزتي" :"ليزنتلا ملاعم" يفو .ركب يبأ يف - اًهأ اوعمجأ :يزوجلا نبا لاق

 ."قيقحتلا ةدبز" انتلاسر يف ليصفتلاو «عيمجلا لوق يف قيدصلا ركب ابأ نيعي «ةعم الو ءاير ال ايكاز

 :هوبأ هل لاقف ,مهقتعيف ةفعضلا عاتبي هو قيدصلا ناكو «فلحخ نب ةيمأ وهو هديس نم يأ :خلإ الالب ىرتشا ال

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا تلزنف ,ديرأ يرهظ عنم :لاقف !؟كرهظ عنمي نم عاتبت تنك ول «يبب يأ
 ."خلإ دحأل امو" :ىلاعت هلوق لزن ءخلإ كلذ لعف امنإ :رافكلا لاق الو :لوقي نأ بسانملا :خ! رافكلا لاقف

 ةمعن يأ "هل تناك ديل" :هلوقو «هقاتعإو لالب ءارش يأ "كلذ" :هلوقو ركب وبأ يأ :لعف امنإ (يواصلا ةيشاح)

 يأ "لزنف" :هلوقو .هعم هلعف ام هتأفاكم ركب وبأ بحأف افورعم ركب يبأ عم عنص نأب ءركب يبأ دنع لالبل تناك

 .ًافاكت ةمعن هدنع دحأل سيلو :خ! دحأل امو (يواصلا ةيشاح) .رافكلل ابيذكت

 نأل ؛ئعملا ىلع هل الوعفم نوكي نأ زوجيو :يرشخمزلا لاق هل لوعفم هنأ :امهدحأ ,ناهجو هبصن يف :ءاغتبا الإ

 كتيطعأ ام :ليوأت ىلع بصنو «ءارفلا لوق نم هذخأ اذهو «هتمعن ةأفاكمل ال ؛هبر هجو ءاغتبال الإ هلام ىتؤي ال :ئيعملا

 -  «ةمعن نم سنح تحت جردني مل ذإ ؛عطقنملا ءانثتسالا ىلع بوصنم هنأ :يناثلاو هللا هجو ءاغتبا لب كئازج ءاغتبا



 ىحضلا ةروس 154ه نوثالعلا ءزجلا

 يف باوثلا نم هاطعي ام 2) ْىَضَرَي دوكاو هللا باوث بلط يأ ىلغألا ِهَبَر ِهََحَو

 .باثيو رانلا نع دعبيف هنقف ه هلعف لثم لعف نم لمتشت ةيآلاو «ةنجلا

 ريبكتلا نسف ٌدتُك يبلا ربك تلزن املو «ةيآ ةرشع ىدحإ ةيكم ىحضلاو ةروس
 الإ هلإ ال وأ ربكأ هللا :وهو اهدعب ةروس لك ةمتاخو اهتمتاخ هب رمألا يورو ءاهرخآ

 ريكأ هللاو هللا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 عفرلا اهلحم نأل ؛"ةمعن" نم لحم نم لدبلا ىلع ادودمم هعفرب ىيحي أرقو ءدملاو بصنلا :نيعأ ةماعلا ةءارق هذهو -

 ريغ يف عطقنملا نورحي مهنأل ؛ميمت ةغل لدبلاو ءنيهجولا يف ةديزم "نم"و «ءادتبالا ىلع امإو «ةيلعافلا ىلع امإ

 (لمجلا ةيشاح) .لصتملا ىرحم باجيإلا
 هريبكت ةمكحو «ءدمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال وأ ءربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال وأ ءربكأ هللا :لاق يأ :ربك

 لوزنب كلذو (يواصلا ةيشاح) .معنملا نع معنلا هلغتشت ملو «كلذ ىلع هبر ركشف «ىلاعت هللا ةمعن ةمظع هركذت

 لاق ”ناقتإلا" يفو لإ ريبكتلا نسف ءاموي نوعبرأ وأ ءاموي رشع يئثا وأ ءاموي رشع ةسمخ هسابتحا دعب يحولا
 نم وأ ىحضلا لوأ نم وه له :هئادتبا يف اوفلتخاو .كيبن ننس نم ةنس تكرت دقف ريبكتلا تكرت نإ :يعفاشلا

 نبا قيرط نم ةميزخ نباو بعشلا يف يقهيبلا جرحأو ءاهرخآ وأ سانلا ةروس لوأ وه له :هئاهتنا يفو ءاهرحآ
 يل :لاق "ىحضلاو" تغلب املف «يكملا هللا دبع نب ليعامسإ ىلع تأرق :لاق ناميلس نب ةمركع تعمس :ةرب يبأ

 رمال ار جاع نا ىلع رانا قاع ريعاو ءكلذب ينرمأف ريثك نب هللا دبع ىلع تأرق إف ؛متت بح ربك

 يقهيبلا هجرحخأ مث ءافوقوم هاجرخأ اذك «كلذب رمأف بعك نب يبأ نع ربخأ هنأ ف سابع نبا نع ربخأو «كلذب

 (نيلامكلا ريسفت) .هححصو اعوفرم مكاحلا هجرحأو ءاعوفرم ةزب يبأ نبا نع
 رخآ يف ريبكتلا امأو ءطقف اهرخأ يف ريبكتلا تبثأ امنإ لي هلعفف ءهرمأ نمو ٌدللي هلعف نم اذخأ يأ :ريبكتلا نسف

 (لمجللا ةيشاح) ."خلإ هب رمألا يورو" :لاق اذهلو دعي هرمأب تبثف اضيأ اهرخآ فو لب روسلا نم اهدعب ام
 هعيلقت يضتقت ةيزم لك يف نأل ؛كلذو «ليللا مدق اهلبق يلا ةروسلا فو «ليللا ىلع ىحضلا مدق :ىحضلاو

 رونلا هب راهنلاو «ةينابرلا اياطعلاو تاولخلا لحمو ءودهلاو نوكسلا هب ليللاف ,ىرخأ ىرعألاو ةرات اذه مدقف
 - اهيف مدقف ءرفكلا هل قبس دق وهو ءركب يبأ ةروس ةمدقتملا ةروسلا نأل وأ «سانلا عامتحاو حلاصملا يف يعسلاو



 ىحضلا ةروس 5ك نوثالعلا ءزججلا

 اي َكَعَّدَو ام .نكس وأ همالظب ىطغ 9 ْىَجَس اَذِإ ليلآو .هلك 2 راهنلا 73 يأ

 هنع يحولا رخأت دنع رافكلا لاق امل اذه لزن .كضغبأ

 ّنِم تاماركلا نم اهيف امل َكَل ٌرَيَح ةَرْجَْلَلَو .هالقو هعّدو هبر نإ :اموي ركع هي

 داي رت ناسا رشا ع ةرخالا ل كتر: تفيظلا كقشلوا ايتن لا
 1520100 "رانلا يف يتمأ نم دحاوو ىضرأ ال نذإ" : لاقف هب 2) َىَضَرَت 56 ترا

 ةعاقب وهوا عضلا رغد: يكفل م :تالق نإ. سضاا اهبقا مدقق روت طخ وهو 6 دع ةروس' هله ليلا -

 (قلخلا عيمج يزاوي ادمحت نأ امك «ليللا عيمج يزاوت راهنلا نم ةعاس نأ ىلإ ةراشإ كلذ يف نأب بيحأ ؟ةلمجبب ليللا ركذو

 (يواصلا ةيشاح) .اهرورش نم لقأ ايندلا رورس نأ ىلإ ةراشإ هيفف ؛:ةشحو تقو ليللاو رورس تقو ىحضلا نأ اضيأو
 .ادجس ةرحسلا اهيف يقلأو «ءىسوم اهيف هللا ملك يلا ةعاسلا اههأل ؛مسقلاب صح .:خلإ راهنلا لوأ
 ةلباقم يف اراه يأ (48 :فارعألا) 4 ّىحُض اَنْسَأَب ْمُهَيِتَأَي نأ## :ىلاعت هلوق هريظنو «ليللاب هتلباقمل يأ :هلك وأ
 (نيلامكلا ريسفت) .اليل يأ "اتايب'

 ىجس اذإ ليللاو" :"راحبلا عمجم" يفو ءانكاس ناك اذإ جاس رحبو جاس ليل :لاقي :همالظ رقتساو :نكس وأ

 هلهأ نكس يأ فوذحم فاضملا وأ ءزاجم ليللا ىلإ وجسلا دانسإف اذه ىلعو ؛تاوصألاو سانلا نكس يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .لصاوفلل ةاعارمو «هلبق نم هركذب ءانغتسا لوعفملا فذحف :خإ كضغبأ (نيلامكلا ريسفت)

 . (نيلامكلا ريسفن) .هللا دبع نب: تدنحج' نع يدذمرتلا هاور :إ هبر نإ

 لب «ةرخآلا ىلع ارصاق سيل ىضري يح هءاطعإ نأل ؛اهمومع ىلع ةيآلا ىقبي نأ بسانملا :خإ كيطعي فوسلو

 هل رخدا الو «نيدلا ءالعإو رمألا روهظو سفنلا لامك نم هل هاطعأ امل لماش دعو وهو .ةرخآلاو ايندلا ف ماع

 فوس تنألو :هريدقت فوذحمم أدتبملاو ةلمجلا نومضمل ةدكؤم ءادتبالا مال ماللاو .ىلاعت هللا الإ ههنك ملعي ال امم.

 نم ةلمحلا ىلع الإ لحدت ال يهو «ديكأتلا نون عم الإ عراضملا ىلع لحدت ال اهنأل ؛مسق مال تسيلو ءكيطعي

 نأب ب بيحأ ؟ريخأتلاو ديكأتلا قرح نيب عمجلا ىيعم ام :ليق نإف «ربحو أدتبم ريدقت نم دب الف «ربخلاو أدتبملا

 (هريغو يواصلا ةيشاح) .ةحلصملا نم ريخأتلا يف امل رخأت إو ةلاحم ال نئاك ءاطعلا نأ هانعم

 نبا جرخخأ معن :خلإ يتمأ نم دحاوو (حارصلا) .ريثك يأ ليزجو لزج ءاطع «ءاطعلا ريثك ميرك :ليزجلا :اليزج

 نبا نع بيطنخلا جرحأو «رانلا هتيب لهأ نمؤم لحدي ال نأ دمحم ىضر نم ةيآلا يف :ام سابع نبا نع ريرج

 نم وهو «لاهجلا هب رتغي ام اذه :"بهاوملا" يفو «رانلا يف هتمأ نم دحاوو دمحم ىضري ال :لاق'اضيأ انهض سابع

 (نيلامكلا ريسفت) .مهل ناطيشلا رورغ



 ىحضلا ةروس 5 / نوثالغلا ءزجلا

 كدجو يأ ريرقت ماهفتسا كدي ملأ .نييفنم دعب نيتبثك. مسقلا باوح م انه ىلإ

 يبأ كمع ىلإ كمض نأب 29 ىَواَف اهدعب وأ كتدالو لبق كيبأ دقفل اميين

 .اهيلإ كاده يأ © ئَدَهف ةعيرشلا نم نآلا هيلع تنأ امع لآَص َكَدَجَوَو .بلاط
 ماكحألا ملع يهو

 يو .اهريغو ةمينغلا نم هب كعنق امب كانغأ 20 َْْغَأَف ًاريقف ٌداياَع َكَدَجَوَو

 الف َميِتيلآ اّمأَف ٠ ندا يق يقلك ضرعلا ةرثك نع ىنغلا سيل  :ثيدحلا
 اتملا يأ كر ا

 امأَو .هرقفل ؛هرجزت 2 ْرْبَت الق لباسا اّمَأَو .كلذ ريغ وأ هلام ذخأب (2) ٌرهقت

 ا ا ا لا قول لا ا انام مدلل ديس مرو ةوبنلاب كايلعرت َدَر ةمعيب
 لئاضفل

 نم لاح "اميتي"و «ةفداصملا نعم. دوحولا :ليقو «ناث لوعفم "اميتي"ف «ملعلا نيع. دوحولا نم :خلإ كدجو
 هب مزحو لمح دللي هللا لوسرو هللا دبع يفوت هنأ :دعس نبا هاور امك :لإ كيبأ دقفل (نيلامكلا ريسفت) .هلوعفم
 ناماع دي هل مت نيح يأ :اهدعب وأ (نيلامكلا ريسفت) .روهشملا هنإ :ريثك نبا لاق «يبهذلا هححصو قاحسإ نبا

 (نيلامكلا ريسفت) .رهشأ ةعست ةعست وأ نارهش وأ ءثالث وأ
 الو باتكلا ام يردت تنك ام9» :لاقو (” :فسوي) «َنيلفاَعْل نمل هلْبق نم تك نإَو» :لاق امك :اهيلإ كاده يأ

 وهو ةكم باعش يف الاض :ليقو «كاحضلاو نسحلا نع يور اذك(07 :ىروشلا) «ارون هانلعج نكلو ناهإلا
 ةليل يف قرطلا نم ماشلا قيرط يف سيلبإ هلض :ليقو اد سابع نبا نع يورو «بلطملا دبع كدح ىلإ كادهف «ريغص

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلفاقلا ىلإ هدرو «شبحلا ضرأ ىلإ اهنم عقو ةخفن سيلبإ خفنف ليئربج ءاجف ءءاملظ
 :حتفلاب ةعانقلا :هب كعنق امب (نيلامكلا ريسفت) .ةمايقلا موي ىلإ هب اعناق كلعج يذلاب يأ :نونلا ديدشتب :كعنق امب

 هللا نكلو «لاملا ةرثك نع نئيغ نكي مل :ءارفلا لاق :خلإ ىنغلا سيل (حارصلا) .هنم ةغل عونق عنق ءمسقلاب ءاضرلا

 لاق «ةعنام, تسيل ةيببس ءافلاو «"رهقت الف" :ىلاعت هلوقب بوصنم :ميتيلا امأف (نيلامكلا ريسفت) .هاتآ ام. هاضرأ

 هاوس نكي مل اذإ "امأ" باوح يف يلا ءافلا يلي امل الومعم بوصنملا ناك نإ لعفلا ىلع هب لوعفملا مدقتي :يضرلا

 (نايبلا حور) ."امأ" دعب فوذحملا طرشلا بانم بئان نم دب ال هنأل ؛"رهقت الف ميتيلا امأف" :ىلاعت هلوق وحن

 (نيلامكلا ريسفت) .هللا كاوآف اميتي تنك دقو «ىماتيلا لاومأ نوذحأي برعلا تناك امك يأ :خلإ هلام ذخأب

 هتلبقتسا اذإ رهتناف هر :لاقي ءانيل ادر هدرت نأ امإو همعطت نأ امإف ءاريقف تنك دقف كلأس اذإ اريقف :هرجرت

 :لئاسلا :نسحلا نعو «ةرخآلا ىلإ انداز نولمحي لاؤسلا موقلا معن :مهدأ نب ميهاربإ لاقو .هرحزي مالكب

 (نيلامكلا ريسفت) .ملعلا بلاط



 .لصاوفلل ةياعر ؛لاعفألا ضعب يف دك هريمض فذحو .ربخأ م) ْفّرَحَف

 تايآ نامث ةيكم حرشن ملأ ةروس

 .اهريغو ةّوبنلاب 0 َكَرَدَص دمحم اي َكَل انحرش يأ ريرقت ماهفتسا َحَرَدَن َرَلَأ
 هانرونو هانحسف ي

 :ىلاعت هلوقك اذهو م) َكَرْهَط لقثأ ضقنأ َىِذَلأ ) َكَرْزو كلدَع انططح اَنْعَضَوَو
 ةمعنلاب ثدحتلا" :ثيدحلا يفو «ريغلل ريكذتو ناسللاب ركش هللا ةمعنب هرابخإو دبعلا ثيدحت نإف :ثدحف

 ."بيطخلا" يف امك ءلضفأ رتسلاف ةعمسلاو ءايرلاو ةنتفلل هسفن ىلع نمأي مل نم امأو (نايبلا حور) ."ركش

 جرخأو .كوعباتيل ؛ريخ نم هب تلمع ام كناوحإ ربخت نأبو ءاهيلإ وعدتو ةوبنلا نم كءاج ام غلبت نأب يأ :ربخأ

 يبأ نع ريرج نبا جرخأو ."رفك هكرتو" :يقهيبلا داز ؛"ركش هللا ةمعنب ثيدحتلا" :اعوفرم يناربطلاو يقهيبلا

 (نيلامكلا ريسفت) .اه ثدحتلاو اهراهظإ ةمعنلا ركش نم نأ نوري نوملسملا ناك :يرافغلا ةرضن

 (نيلامكلا ريسفت) ."انحرش يأ" :هلوقب راشأ كلذ ىلإو «يفنملا ريرقتل يفنلا نإف ؛يفنملا ريرقت :ريرقت ماهفتسا
 هرذص قشف عبرأ وأ نينس ثالث نبا وهو ةميلح هتعضرم دنع وهو هاتأ لتلع ليئربح نأ يور :اهريغو ةوبنلاب

 ثبعي الو لاح لمكأ ىلع أشنيل ؛كلذ ةمكحو .هردص يف هدر مث ءاناميو املع هألمو هاقنو هلسغو هبلق جرخأو
 ةمكحلاو .هبر ريغ هردق ملعي ال ءالمكم الماك نوكيل ؛هريهطتو هفيظنت يف ةدايز ةعبرأ قشلا تارمف «لافطألاك

 هيلع دوعي ضرغل ال هلي هيلع ةدئاع ةلاسرلا عفانم نأ ىلع هيبنتلا كردص حرشن ملأ :لقي ملو "كل" :هلوق يف
 (يواصلا ةيشاح) .للعلاو ضارغألا نع هللا ىلاعت

 رسكلاب :رزولا :كرزو (نيلامكلا ريسفت) .جارعملا ةليل وأ هابص يف هردص قش ىلإ ةراشإ :ليقو :خلإ اهريغو
 ف اذك ."كرهظ ضقنأ" :ىلاعت هلوق هنمو ءرهظلا لمح لاقثإ :ضاقنإ :ضقنأ (حارصلا) .لقثلا :نوكسلاو

 «كبْنَذ نم َمَدقَت ام ُهّللا َكَل َرفْغَيلإل :هلوقك ءهرهاظ نع فورصم وهف يأ :ىلاعت هلوقك اذهو ."حارصلا"
 :ليقو قلق روت ناك ام كل روفغم :ليقو ءناك ول بنذب ذحاؤم ريغ كل روفغم كنأ يأ (7 :حتفلا)

 سيل ىلوألا كرتو «نيبرقملا تائيس راربألا تانسح :ليق امك «ىلوألا كرت بنذلاب دارملا :ليقو ءكتمأ بنذ نم

 ."لمجلا" نم «بنذب

 نوكيف «ساندألا نم هريهطتو بونذلا نم هتمصع نع ةيانك "كرزو كنع انعضوو" :هلوقو :"نايبلا حور" فو
 .هل هنم ةرايزلا ءافتنا يف ةغلابملا ليبس ىلع .طق ةرايز هنع ردصي مل نمل ةرايزلا ةقشم كنع انعفر :لئاقلا لوقك



 حرشن ملأ ةروس 111 نوثالثلا ءرجلا

 ناذألا يف يركذ عم ركذُ نأب م َكَرْكذ َكَل اََعَقَرَو 4كبنَذ نِم مده اَم هللا َكّل ريل
 ْعَم نإ .ةلوهس 2) اًرْسُه ةذشلا ٍرْسْعْلا َْعَم َّنِإَف .اهريغو ةبطخلاو دهشتلاو ةماقإلاو

 ادق مط رص رس لمس ملح رك نم سنت ف 6
 يو بسسفل نم رق رصت :) بغزاف َكِي |! .ءاعدلا يف بعتا | هه - 0 قال || ش 2

06 
3 

 :لوقي كبر نإ :لاقف ليئربج يناتأ" ني هنع ديعس يبأ نع هحيحص يف نابح نبا جرخأ :خلإ كل انعفرو

 (نيلامكلا ريسفت) ."يعم تركذ تركذ اذإ :لاق «ملعأ هللا :تلق ؟كركذ تعفر فيك يردتأ

 نيد الو «كب ةراشبلاب مهانرمأو «كلبق ءايبنألا ىلع ةلزنملا بتكلا يف كانركذف هانيلعأ يأ :كركذ كل انعفرو

 نوذأي مهو «كنرصنيلو كب ننمؤيل يح مهدحأو ترهظ نإ دهعلا ءايبنألا ىلع انذخأو ؛هيلع رهظي كنيدو الإ

 ةدايز يف ةمكحلا ؛هرخآ ىلإ 8١( :نارمع لآ) هللا َدَححَأ ْذإَوإ» :ىلاعت هلوق يف امك .دهعلا كلذ مهمأ ىلع

 «ةمدقتملا بتكلا يف هركذو «شرعلا ىلع ابوتكم همسا نوكك :اهريغو (يواصلا ةيشاح) .هركذ قبس امك "كل"

 قح ةقيضلاو رقفلاب نينمؤملاو ُدثُي هنوريعي نوكرشملا ناك ال :ارسي رسعلا عم نإف .كلذ ريغو «هب ةوبنلا متحخو
 مث معنلا لئالح نم هيلع هب هللا معنأ ام هركذ ءمهراقتحاو هلهأ راقتفال ؛مالسإلا نع اوبغر مهنأ همهو ىلإ قبس

 (بيطنلا ريسفت) ."ارسي رسعلا عم نإف" :ىلاعت لاقف «ةدشلا دعب ءاخرلاو رسيلا هدعو

 رسيب عوفشم رسعلا نأب هدعو .افنأتسم اسيسأت نوكي نأ لمتحيو ءاديكأت نوكي نأ لمتحي :ارسي رسعلا عم نإ

 ءاهريغ ةداعملا ةركنلاو ؛لوألا نيع داعملا ةفرعملا نأل ؛كلذو "نيرسي رسع بلغي نل" :هي يبنلا لاق اذهو ءرخآ

 ناك ول :لاق دوعسم نبا نأ كلذ ىلع لدي اممو «ىلوألل راركت ةيناثلا نأ ةيآلا يف رهاظلا :يغملا بحاص لاقو

 «ةدحاو ةرم هفحصمو هتءارق يف ةيآلا نأ عم «نيرسي رسع بلغي نل هنإ «هيلع لخدي يح هبلطل رححج يف رسعلا

 همهف نوكي نأك كلذ ريغ نم لب «ةركن نم رسيلا راركت دفتسي مل هنأ ىلعو ءديكأتلا نم هانيعدا ام ىلع لدف

 ؛هب رسيلا لاصتا يف ةغلابم "عم" ظفلب ءيحج :خلإ رسعلا عم (نيلامكلا ريسفت) .نيرادلا رسيب هلوأتف ءميخفتلا ف

 ٠ (نيلامكلا ريسفت) .ةيلستلل ةدايز

 .لتاقمو كاحضلاو ةداتقو سابع نبا نع روثأملا وه اذك «ةباجتسم ةالصلا دعب ءاعدلا نإف :ءاعدلا يف بعتأ

 نع تغرف اذإ :ليقو «ةدابعلا يف بصناف داهجلا نم تغرف اذإ :نسحلا لاقو «هدعب وأ مالسلا لبق هنأ ف فلتخاو

 (نيلامكلا ريسفت) .رافغتسالا وأ ةدابعلا يف دهتجاف قلخلا ةوعدو غيلبتلا



 نيتلا ةروس 0٠ نوثالغلا ءزجلا

 كايا .ناف هتاف وأ ةيكف قوعلا و ةرونع ظ

 - مهحرلا نمحرلا هللا مسب

 20 َنيِيِيِس روُطَو .نيلوكأملا ناتبني ماشلاب نيلبج وأ نيلوكأملا يأ /2) َنوُئَيَرلآَو نيِتلآَو

 راجت الاب نسيللا وأ كرابملا + "نينيس" قفمو < ىنوف هيلع لاقت يب

 َّنَقَل .امالسإو ةيلهاج ءاهيف سانلا نمأل ؛ةكم بييألا ٍدَلَبْلا اًذَهَو .ةرمثملا

 نط ق" هلئددز مث .هتروصل ليدعت (2) ٍميِوَقَت ِنَسْحَأ ىف سبجلا َنَنِإلآ اَنَقَلَح

 نمز نع نمؤملا لمع صقنيف ,فعضلاو مرهلا نع ةيانك () َنيِلَِس ٌلَفَسأ هدارفأ
 اوُلِهَعَو ْأوُنَماَع َنيِذَّلا نكل يأ اَّلِإ :ىلاعت هلوقل ؛هرجأ هل نوكيو «بابشلا

 0 ا .عوطقم (2 نوم ٌرَيَغ رم َجَأ ْرُهَلَف تَحلّصل

 هيلع هللا ملك يذلا لبحلا :ماشلاب نيلبج وأ (نيلامكلا ريسفت) .ءاطعو دهاجمو نسحلاو سابع نبا هلاق :نيلوكأملا

 نم نالبج امه :ةمركع لاق «نيلوكأملا .ناتبنيو ءسدقملا تيب هيلع يذلا لبحلاو «ةليأو رصم نيب لبج وهو «ىسوم
 نيب ام لابج :نيتلا :ليقو «نوتيزلاو نيتلا اتبنم امهنأل ؛اتيز روطو ءانيت روط :ةينايرسلاب امم لاقي ةسدقملا ضرألا

 ."بيطخلا" نم «نوتيزلاو نيتلا تبانمو :ليق هنأك امهتبانم امهفأل ؛ماشلا لابج نوتيزلاو ؛نادمهو ناولحلا

 .ةرمثم راجشأ هيف لبج وه :لتاقم لاقو «نسحلا :ةداتق لاقو «ةكربلا :هانعم دهاجم لاق :نينيس ىنعمو

 وأ لوعفملا نم لاح امإ :لفسأ (نيلامكلا ريسفت) .هئاضعأ ةيوستو هلكشو هتروصب :ميوقت (نيلامكلا ريسفت)
 نيسحتلاو ميوقتلا كلذ دعب انددر مث :هانعم نإف :فعضلاو مرهلا نع (لمحجلا ةيشاح) .فوذحم ناكمل ةفص

 ؛هداوس دعب هرعش ضيباو «هلادتعا دعب هرهظ سوق و هانسكن ثيح «لكشلاو ةروصلا يف لفس نم لفسأ
 (نيلامكلا ريسفت) .هرصبو هعم لكو
 رمعلا لذرأ ىلإ اودر رفن مهفإ :امه سابع نبا نع يور اذك لمعلا ناصقن عم مرهلا ناوأ يف :هرجأ هل نوكيو
 (نيلامكلا ريسفت) .مهوقع بهذي نأ لبق اولمع يذلا مهرحأ مهل نأ :ربخأف كو هدهع ىلع
 نم ىثتسملا ناك نإو «مرهلاب مكحلا نم مهحارخإ ىلإ دصقلا سيل ذإ ؛عطقنم ءانثتسالا نأ ىلإ ريشي :نكل يأ
 منهج نأل ؛نيلفاس لفسأ ىلإ نعي رانلا ىلإ هانددر مث عملا :ةداتقو دهاجمو نسحلا لاقو «هنم نيثتسملا سنح

 تاعارم عم مهتلزنم اهليزنتل ؛ءالقعلا عمج نيلفاس عمجو «ضفاخلا عزنب بوصنم وهف ءضعب نم لفسأ اهضعب
 (نيلامكلا ريسفت) .لصتم ءانثتسالاف كلذ ىلعو ؛لصاوفلا



 أرقا ةروس كلف نوثالغلا ءرجلا
 "لمعي ناك ام هل بتك لمعلا نع هزجعي ام ربكلا نم نمؤملا غلب اذإ' :ثيدحلا يفو

 «ةروص نسحأ يف ناسنإلا قلخن نم ركذ ام دعب يأ ُدْعَب ُدَعَب رفاكلا اهيأ َكبَْذَكُي اَمَف

 قوبسملا ءازجلاب 62) نيدلآب ثعبلا ىلع ةردقلا ىلع لادلا رمعلا لذرأ ىلإ هذر مث

 5 هلل نمبلأ ؟هل 01 الو كلذب 4 كلعجي ام أ ل 6
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1 0 
 0 :لقيلف اهرخآ 5 0 أرق

 نآرقلا نم لزن ام لوأ "ملعي مل ام" ىلإ اهردص «ةيآ ةرشع عست «ةيكم أرقا ةروس

 يراخبلا هاور ءءارح راغب كلذو

 ا ل ااا ااا... ............ ةءارقلا لجوأ أرق

 .ةوقلاو بابشلا لاح يف :لمعي ناك ام (نيلامكلا ريسفت) .سابع نبا نع متاح يبأ نبا هاور امك :ثيدحلا يفو
 .ءازحلا كتابثإ ببسب بذكلا ىلإ كبسني يأ ؛دمحم اي كبذكي ءيش يأ :ليقو :كبذكي امف (نيلامكلا ريسفت)
 نأ ىلإ ريشي :هل لعاج الو (نيلامكلا ريسفت) .تافتلالا ليبس ىلع هنم باطخلاف :رفاكلا اهيأ (نيلامكلا ريسفت)
 ."يناعملا نيع" يف امك «ةالصلا جراخ نعي :ىلب لقيلف (نيلامكلا ريسفت) .ابذكم هنوكل ؛راكنإلل ماهفتسالا

 ةروس لوأ يه :امّكض دهاحجبو سابع نبا نع [ةريره يبأ نع يذمرتلاو دواد وبأ هاور] :نآرقلا نم لزن ام لوأ
 "لمزملا" مث "ملقلاو ن" هدعب مث يأ (كرادملا ريسفت) .ملقلا ةروس مث لزن ام لوأ ةحتافلا نأ ىلع روهمحلاو «تلزن
 فلسلا فلتحاو .رثدملا ةروس "أرقا" دعب لزن ام لوأ نأ هريغ نع روهشملا نكلو «نزاخلا لاق اذكه "رثدملا" مث
 موي نمو «ةريخألا ةرملا يف ليئربج ىلع نآرقلا ضرع لبق ناك مهفالتحا نأ :حيحصلاو نآرقلا روس بيترت يف

 (يواصلا ةيشاح) .نآلا هيلع وه ام ىلع نآرقلا 326 هلل لوسر بتر روك ذملا ضرعلا

 رثكأ هيلعو ,حيحصلا وهو :يراخبلا هاور (نيلامكلا ريسفت) .ةعقبلل ملع هنأ ىلع همدعو فرصلاب :ءارح
 ةروس مث لزن ام لوأ ةحتافلا نأ ىلع نيرسفملا رثكأ "فاشكلا" يف امو «هريغو يوغبلا هلاق امك نيرسفملا
 ردقم لوعفملا :ليقو «مزاللا ةلزنم لزن هنأ ىلإ ريشي :ةءارقلا دجوأ (نيلامكلا ريسفت) .حيحص ريغف «ملقلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةدئاز ءابلاو "مسا" هلوعفم :ليقو «نآرقلا أرقا يأ



 ,ةقلع عمج » قلع نم سدجلا َنَسِإلا َقلَح .قئالخلا + ١ َقَلَح ىلا َكَيَر مّسآب ائدتبم

 هيزاوي ال يذلا ا مرا كلبَرَو ل وألل ديكأت رق .ظيلغلا مدلا نم ةريسيلا ةعطقلا يهو
 ةفطنلا :ةخسن قو

 .ةككلع سيردإ هب طخ نم لّوأو : ملقْلاِب طخلا َرَلَع ىذلا ."أرقا" ريمض نم لاح ميرك

 35 .اهريغو ةعانصلاو ةباتكلاو »يدا نم هميلعت لبق 0 ! َماعَي ْمَل اَم سنجللا َنَسف 4 نال َمَلَع
 ١ "ام" نايب

 هو ا هاو ل اذ نه ا اع خف .لاملاب 2 5 فكس هسفن يأ ُهاَءَر نأ 0 ْغِطَيَل نسفالا نإ ع

 .ًأرقا مث هللا مسب لق يأ «لاحلا عضوم يف رقتسم فرظلاو «ةسبالملل ءابلا نأ ىلإ ريشي] :كبر مساب ائدتبم

 «فوذحم "أرق" لوعفمو ءلاح فوذحم.ةقلعتم ءابلاف ءكيلإ ىحوي ام أرقا مث هللا مسب لق يأ [(نيلامكلا ريسفت)

 همسحج ىر امك ىلاعت هنأ ىلع ةراشإو دك هب افطلت برلاب ربعو «كبر مسا أرقا :ريدقتلاو «ةديزم ءابلا نإ :ليقو

 ,قلطم هنأل ؛قولخم لك لوانتل لوعفملا ركذ مدع نأ ىلإ ريشي :قئالخلا (يواصلا ةيشاح) .هنآرقو هتمأ يبري

 (نيلامكلا ريسفت) .ضعب نم ىلوأ هريدقتب تاقولخملا ضعب سيلف

 هنأ داريو «لوعفم هل ردقي ال نأ زوجي :"بيطخلا" يف لاقو ,فوذحم "قلخخ"ل لوعفملا نأ ىلإ ريشي :قئالخلا
 .قولخم لك لوانتيف ءيش لك قلحخ داريو لوعفم هل ردقي نأو ؛هاوس قلاخ ال هب رثأتساو قلخلا هنم لصح يذلا

 رسف مث مهيأ هنأ الإ "ناسنإلا قل" :هلوقب داري نأ زوجيو «تاقولخملا رئاس ىلع هفرشل ؛ركذلاب هصصحخ :سنجلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هترطف بيجغ ىلع هتلالدو هقلخل اميخفت
 رمتك سنح مسا هنإ مث ؛عمجلاب عمجلا ةلباقم نم نوكيف ,عمجلا ئيعم يف ناسنإلا نأل ؛عمج امنإو :خلإ ةقلع عمج

 ملحيو هدابع ىلع معني هنإف :ميرك هيزاوي ال (نيلامكلا ريسفت) .ةغل عمج هنأل وأ احماست عمجلا هيلع قلطأ «ةرمتو

 ظ (نيلامكلا ريسفت) .مزاللاب ريسفت مهدوحجو مهرفك عم ةبوقعلاب مهلحاعي الو «مهنع
 يف نأ ىلإ هب راشأ :هسفن يأ (نيلامكلا ريسفت) .ردقملا لوعفملاب اقلعتم رورحماو راحلاو ءردقم هلوعفمف :طخلا

 ةيؤر نم انه "ىأر"و ءاضيأ هيلإ ةدئاع ءاهلا وه يذلا لوعفملا ريمضو «هلعاف وه ناسنإلا ىلإ دئاع ريمض "ىأر"

 نأل ؛لتق :لاقي امك هسفن ىأر :لقي ملو "هأر نأ" :لاق امنإ :ءارفلا لاق :"ريبكلا" يفو ."لمجلا" نم «بلقلا

 :لوقتف سنجلا اذه نم سفنلا حرطت برعلاو «نابسحلاو نظلا وحن اربخو اما يعدتست يلا لاعفألا نم "ىأر"

 .بابلا اذه نم "ئغتسا هآر نأ" :هلوقف «ءئتبسحو ئتننظو ئتيأر

 كلذب ىفكو «لاملا ةمذم ىلع لدي اهرخآو «ملعلا حدم ىلع لدي ةروسلا لوأف .هبر نع يأ :لاملاب ىنغتسا

 (ريبكلا ريسفتلا) .لاملاو ايندلا نع ارفنمو «ملعلاو نيدلا يق ابغرم



 ًأرقا ةروس 7” نوثالثلا ءزجلا

 .هل لوعفم "هآر نأ"و ءناث لوعفم "نغتسا"و «ةيملع "ىأر"و ءلهج يأ يف لزن
 ردقم ماللاو ايتغ هسفن ملع قعملاو ةريره يبأ نع ملسم

 ام. يغاطلا ىزاجيف .هل فيوخت ,عوحرلا يأ © ْمَِجٌولا ناسنإ اي َكَيَر نإ نإ

 اَدَبَع .لهج وبأ وه © ئَعَنَي ىِذَّلا بجعتلل ةثالثلا اهعضاوم ق َتيَءَرَأ .هقحتسي ظ

 ميسقتلل وأ ©9 ََْدُشَآ ىلَع ّيهنملا يأ ناك نإ َتْيَءَرَأ © َنَّلَص اَذِإ هلك يبلا وه

 .ناعإلا نع ©) مجو َنلَوَتَو 2 يببلا يهانلا يأ د نإ َتّيَءَرَأ © » ّئَوقّكلآب يأ

 2غ*ش'”>ه*<هظ8 ان ل ا

 نأ ىلإ ةعامج بهذو ءيضاقلا هلاق اذك ءدحاول نيريمض هلوعفمو هلعاف نوكي نأ زاج كلذلو :ةيملع ىأرو

 ."نادوسألا الإ ماعط نم انل امو ٌدقتُي يبنلا عم انتيأر دقل" :ةشئاع لوق هنمو «ةيملعلا مكح هل ىطعي ةيرصبلا
 ريسفت) .يناثلا لوعفملا نم "نيغتسا"و "ىأر"ل لوأ لوعفم هنم ءاملاو يأ :هل لوعفم هآر نأو (نيلامكلا ريسفت)

 .اينغتسم هسفن ةيؤرل يأ هأر نأل ؛هلصأ "هأر نأ"و (يحركلا
 ؛لهج وبأ يهانلا نأ دحأ فلتخي مل :ةيطع نبا لاق] :لهج وبأ وه .باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا هيف :كبر ىلإ

 نأل ؛لطابف «ةالصلا نع ناملس ىهني ناك فلخ نب ةيمأ نأ :نسحلا نع "فاشكلا" و نورنا دفع يافا

 نئل :شيرق ةاغط نم الم يف لاق لهج ابأ نأ يور [(نيلامكلا ريسفت) .ةنيدملاب ناملس مالسإو «ةيكم ةروسلا
 ءارجح هسأر ىلع يقلي نأ مهو «ةالصلا نع ادمحم ىهني :"ةلمكتلا" يفو «هقنع ىلع نأطأل و ادمح كبار

 نم اقدنح هنيبو ٍئيب نإ :لاقف ؟كل ام اولاقف «هيبقع ىلع سكن مث هءاجف - رهظلا ةالص يهو - ةالصلا يف هآرف

 (نايبلا حور) .تلزنف «ةحنجأو الوهو ران
 نع رابختسالا ىرحم اهنع ماهفتسالا يرجأ يئرملا نع رابخألل اببس تناك امل ةيؤرلا نإف ؟نربخأ هانعم :تيأرأ

 دسم تدس "ىري هللا نأب ملعي ملأ" :وهو فوذحملا اهباوحب ةيطرشلا ةلمحلا هذهو (دوعسلا يبأ ريسفت) .اهتاقلعتم

 هذه باوج فذح امنإو .ةيمسق وأ ةيماهفتسا ةلمج الإ نوكي ال "تيأرأ"ل يناثلا لوعفملا نإف ؛ىاثلا لوعفملا

 ناك نإ" وهو «لوألا طرشلل لباقم "ىلوتو بذك نإ" :هلوق نأل ؛ةيناثلا ةيطرشلا باوحب هنع ءافتكا ةيطرشلا

 (نايبلا حور) ."ىوقتلاب رمأ وأ ىدهلا ىلع
 نب رمعب امإو لهح يبأب مالسإلا زعأ مهللا" : :لاق هو هنأ : :اهدحأ هوجو بجعتلا هجو فو :خلإ هنم بجعا يأ

 «ةالصلا نع ىهني وهو اذه بقل يأ : ليقف ءمكحلا يبأب بقلي هنأ :يناثلا ."ىلص اذإ ادبع ىهني وهو باطخلا

 بوحجو دقتعيو ىهنيو رمأي ناك هنأ :ثلاثلا .ناميإلا نع لوتم بذكم يهانلا نإ ثيح نمو هنم بجعتيف
 (بيطخلا ريسفت) .ىلاعت هللا ةعاط نع ىهني هنأ مث «هتعاط



 أرقا ةروس 7١ نوثالغلا ءرجلا

 .ىوقتلاب رمآ ىدهلا ىلع يهنملا ْنِإ ثيح نمو «ةالصلا نع هيف ثيح نم بطاخم اي

 هبي مل مسق مال نيل هل عدر اك .نامبإلا نع لوتم بذكم يهانلا نإ ثيح نمو

 ةركن لدب ٍةَيِصاَن .رانلا ىلإ هتيصانب ْنرُجَنَل () ياكل اكَهْسَتَل رفكلا نم هيلع وه امع
 ل را اقل م . 2 .٠

 22 رهيِداَت عدّيلف .اهبحاص دارملاو ناجم كلذب اهفصو 4 طاح َةَبَذك ةفرعم نم
 ” يلقع زاحباو هقدموم هركل قاتم

 هرهتنا امل - 5 يبلل لاق ن ناكو ,موقلا هيف ثدحتي ىدتني سلما وهو ,هيدان لهأ يأ

 اذه كيلعنالمأل «ئم اين رثكأ لحر امم ام تملع دقل : - ةالصلا نع هام ثيح

 سلجم لهأ

 ظالغلا ةكئالملا 2 َةَيِاَبَرلَأ عَدَتَس . .ادرُم الاجرو ًادْرُج ًاليخخ تعش نإ يداولا
 رعشلا نع راع انابكر يأ

 .ةدشب هبذحو ءيشلا ىلع ضبقلا :عفسلا :اعفسدل (نيلامكلا ريسفت) .هللا ةدابع نع يهنلا نع يهانلل عدر :عدر

 رعش :ةيصانلا :ةيصانلاب ."ةيصانلاب افسنل" :ىلاعت هلوق هنمو «ةيصانلا داوسب ذحألا :"حارصلا" يفو (يواضيبلا ريسفت)

 لاق "ةيصانلا" نم لدب "ةيصان" يأ "خلإ لدب ةيصان" :هلوق (ريبكلا ريسفتلا) .ةيصان رعشلا ناكم ىمسي دقو «ةهبجلا

 .ةدئافب تلقتساو "ةئطاخ ةبذاك"ب يأ تفصو اهنأل ؛ةركن يهو ةفرعملا نع ادب زاحو :يرشخمزلا

 نونلا بتك امنإو «سأرلا مدقم رعش :ةيصانلاو «ةدشب هبذجو ءيشلا ىلع ضبقلا :عفسلا :خلإ هتيصانب نرجنل

 (نيلامكلا ريسفت) .نيونتلاب هل اهيبشت ؛فقولا لاح فلألاب أرقي هنأل ؛فلألاب ةفيفخلا
 هيف يداني هنأل ايدان يم امنإ ليق .لاحلا ةدارإو لحما ركذ ليبق نم لعجي دقو «فاضملا ريدقتب :خلإ هيدان لهأ يأ

 .هيف اضعب مهضعب يداني يأ ىدتني :يراقلا فو ,ثدحتلل ذختي يأ :ىدتتي (نيلامكلا ريسفت) .اضعب مهضعب

 (لمجلا ةيشاح) لذي وأ روسفت 0 :هلوقو

 لهج وبأ ىمن يأ "هاهغ ثيح" :هلوقو «لهج ابأ ُهك يبنلا رهتنا يأ "هرهتنا امل' :هلوقو ءلهج وبأ يأ :لاق نأكو
 ريصق :درحأ سرفو :"سوماقلا" يف "ادرج اليخ" :هلوقو ,ةكم يف يأ اهيف يأ "اك تملع دقل" :هلوقو د يبلا

 .هتيح تبنت ملو هبراش رط باشلا :درمألا :"سوماقلا" يفو ."لمجلا" نم ءاباش يأ "ادرم" :هلوقو «هقيقر رعشلا

 ءاجف يلصي هلي يبلا ناك :سابع نبا نع يذمرتللو «يوغبلا هركذ ءاباش هب نعي هنأك درمأ عمج :ادرم الاجرو
 ام ملعتل كنإ :لهج وبأ لاقف .هرحزف ٌدك يبلا فرصناف ؟اذه نع كفأ ملأ ؟اذه نع كمنأ ملأ :لاقف لهج وبأ
 (نيلامكلا ريسفت) .هيدان عديلف هللا لزنأف ئم رثكأ دان امك

 ةينابزلا :يرشخمزلا لاقو ءيوغبلا هركذ «عفدلا :نبزلاو ءاهيلإ رانلا لهأ نوعفدي مهنأل ؛امب اومس :ظالغلا ةكئالملا
 (نيلامكلا ريسفت) .يطرشلاو ديدشلاو ؛نحلاو سنإلا درمتم :ةبيرهك ةنيبزلا :'سوماقلا" لو «ةنيبز اهدحاو



 ردقلا ةروس "؛ نوثالثلا ءزجلا
3 

 هل عدر الك "انايع ةينابزلا هتذخأل هيدان اعد ول" :ثيدحلا يف .هكالهإل ؛دادشلا

 .هتعاطب هنم (2) © برَتَقآَو هلل لص َدُُجَسآَو ةالصلا كرت يف دمحم اي ُهَعِطُت ال

 تايآ تس وأ سمح ةيندم وأ ةيكم ردقلا ةروس
 رم

 © رذدقلا ةليل ىف ايندلا ءامس ىلإ ظوفحلا ل 1 ُهَسْلَرَ

 يي ِرَدَقْلآ هليل اَم نيمع اي: ةلملعأ َكقرَدَأ اَمَو .مظعلاو فرشلا يأ

3 

 5 ا

 ةروس لوأ امنأ يدحاولا ركذو ,.هسكع يدرواملا ىكحو ءرثكألا لوق ىلع ةيندم :نايح وبأ لاق :ةيندم وأ ةيكم

 نم يذمرتلا هاور امم ةيندم اهوكل لدتسيو «ةيكم اهنأ ىلع رثكألاو ,نالوق اهيف :"ناقتإلا" فو «ةنيدملاب تلزن

 كلذ هءاسف هرينم ىلع ةيمأ نب يرأ ٌدثَي هنأ يلع نب نسحلا نع دعس نب فسوي نع لضفلا نب مساقلا ثيدح
 اي ةيمأ ونب كدعب اهكلمب "رهش فلأ نم ريح ردقلا ةليل ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ"و "رثوكلا كانيطعأ انإ" :تلزنف

 :يذمرتلا لاقو ءركنم ثيدح :يزملا لاق ءصقنت الو ديزت ال رهش فلأ يه اذإف اهانددعف :مساقلا لاق «دمحم

 (نيلامكلا ريسفت) .لوهجم لجر دعس نب فسويو «ديعس نب ىييو يدهم نبا هقثو مساقلا

 (ةنس نيرشعو ثالث وأ ةنس نيرشع ةدم يف ةقرفم اموحب هني يبلا ىلع ليئربج هب لزن مث يأ :ةدحاو ةلمج
 «فحص يف هوبتكو ءايندلا ءامس ةكئالم ىلع هالمأ ليئربح نأ ايندلا ءامس ىلإ ظوفحملا حوللا نم ةلمج هلازنإ نيعمو

 ءامس ىلإ ظوفحملا حوللا نم هلازنإ ةمكحو «ةزعلا تيب :هل لاقي ءامسلا كلت نم لحن يف فحصلا كلت تناكو

 «يلفسلاو يولعلا ملاعلا نيب ةكرتشم ايندلا ءامس نأ ظوفحملا حوللا نم اقرفم هلزني لو ءاقرفم اهنم هلازنإ مث ايندلا

 «سوفنلل حيورتو «بولقلل سينأت هيف اقرفم اهنم هلازنإو هيلع هعيمج لوزنب هترسمل ليجعت هيف ةلمج اهيلإ هلازنإف

 (يواصلا ةيشاح) .اقرفم الو ةلمج هلوزن هتفي ملف «هتمأبو ثَو هب فطلتو
 تاعاطلا فرشو اهفرشل ؛كلذب تيم «ةليضفو هاج يأ ردق ريمألا دنع نالفل :مهوق نم :مظعلاو فرشلا يأ

 يأ ءاهئاضقو رومأملا ريدقت ةليل يأ «ريدقتلا نيعمب ردقلا :ليقو ءاهيف لزنملا فرشو ءاهييحي نم فرشو ءاهيف

 ضرألا نأل ؛قيضلا ىيعمج ردقلا نم :ليقو «يلزأ ريدقتلاف الإو ,حوللا يف اهبتكت نأب ةكئالملاب اهريدقت راهظإ
 وأ نيرشعو دحأ ةليل اهنأ :ةيعفاشلا دنع اهاجرأ ءريخألا رشعلا راتوأ يف اهنأ حصو «ةليللا كلت ةكئالملا نم قيضت

 نم اوحن هيف ركذ ام دعب ظفاحلا هلاق «نينسلا يف فلتخت اأو «نيرشعو عبس :روهمجلا دنعو «نيرشعو ثالث
 (نيلامكلا ريسفت) .اهلضف ةياغ كتيارد غلبت مل هنأب :اهأشل ميظعت (نيلامكلا ريسفت) .الوق نيعبرأ



 ر ريفا زل نكوأ انس+ 0 # بقلأ ني .رتخ : لمعلاف ردقلا ةليل مج 1[ 0 د ودلال . قف يحس

 نيعاتلا ىدحإ فذحب ةَكِيلَمْل لّرَنَن .اهيف تسيل رهش فلأ يف هنم ريح اهيف حلاصلا
 5-5 2 سس رو 7 ع 1 0 5 : ا 1 ع و قو

 20 ضأ لك نم هرمأب مِيَر ِنْذِإب ةليللا يف ايف ليئربج يأ ُحوُرلآَو لصألا نم
 ّىه ٌمدَلَس .ءابلا يعم ةيببس "نم"و «لباق ىلإ ةنسلا كلتل اهيف هللا هاضق

 ىلع ءيشلا ليضفت مزلي ال ّىح «ردقلا ةليل هيف سيل يذلا اهمايقو اهمايص نم يأ] :رهش فلأ يف هنم ريخ

 0 م أ دهاحب قيرط نع ريرج نبا جرخأ [(نايبلا حور) .هسفن
 "فلأ نم ريس ردقلا ةليل" هللا لزنأف ءكلذ نم نوملسملا ب بجعف «رهش فلأ كلذ لعف ءيسمي ىح راهنلاب ودعلا

 يف مهريغ غلب يذلا لثم لمعلا نم اوغلبي ال نأ نع هتمأ رصاقت هنأكف «هلبق سانلا لامعأ يرأ دلي هنأ :أطوملا يفو
 نم :لوقي ناك بيسملا نب ديعس نأ هغلب هنأ :كلام لاق ءرهش فلأ نم اريخ ردقلا ةليل هللا هاطعأف ءرمعلا لوط

 ءاشعلا ىلص نم :اعوفرم ةمامأ يبأ نع يناربطلا ىورو ءاهنم هظحب ذحأ دقف ردقلا ةليل نم ةعامجلاب ءاشعلا دهش

 (نيلامكلا ريسفت) .ردقلا ةليل نم ظحب ذحأ دقف ةعامج يف

 رمأ لك لجأ نم لزنت يأ "لزنت"ب قلعتتو «ماللا يعم. اهأ :امهدحأ ؛ناهجو "نم" يف زوجي :خلإ رمأ لك نم
 لك نم" :ليقو «متاح وبأ هلاق ؛ةيدعتلل يهف ءرمأ لكب لزنت يأ «ءابلا نعم. اهنأ :ياثلاو «لباقلا ماعلا ىلإ يضق

 ؛هرهاظ ىلع متي ال اذهو ,فوخم رمأ لك نم مالس يه يأ «هدعب امل قلعتم وه امنإو ؛"لزنت"ب اقلعتم سيل "رمأ
 (لمجلا ةيشاح) .ردصملا اذه هيلع لدي فوذحم قلعتم هنأ دارملا امنإو ؛هلومعم هيلع مدقتي ال ردصم "مالس" نأل

 «ةنسلا نم اهلثم ىلإ اهشاعمو اهئاحرو اهئالبو اهلحأو اهقزرو اهرهشو ةنسلا ربخ عيمج اهيف بتكيف :خلإ اهيف

 يف همسا جرخ دقو دلويو حكنيل لجرلا نإ ىح «نابعش ىلإ نابعش نم عطقت لاحآلا نإ :ليق امب كلذ لكشي الو
 نم فصنلا ةليل يف اهوحنو قازرألاو ضارمألاو لاجآلا نم ةنسلا يف نوكي ام خسني ىلاعت هللا نأ درو امل «ىتوملا

 (بيطخلا ريسفت) .اهبابرأ ىلإ اهملسيف ردقلا ةليل ناك اذإف «نابعش .
 ىلع ميلست تاذ ةكئالملا يأ ميلستلا نيعمب "مالس"و «ةكئالملا ريمض "يه" نأ :امهدحأ ,ناهجو هيف :مالس

 ردقلا ةليل ريمض هنأ :يناثلاو ؛ةيحتلاب ةنمؤمو نمؤم لك ىلع ةليللا كلت نوملسي مهنأ :ريسفتلا يفو «نينمؤملا

 عفتري نأ نيريدقتلا نم لك ىلع زوجيو «فوفخم ءيش لك نم ةمالس تاذ ردقلا ةليل يأ ةمالس ئعم. "مالس"و

 دنع هب لعاف "يه"و «ءادتبالاب عفتري نأو ءروهشملا وه اذه ءرخؤم أدتبم "يه"و «مدقم ربخ هنأ ىلع "مالس"

 نذإب" :هلوق ىلع امات مالكلا لعجب مهضعب نأ مدقت دقو ,فصولا لمع يف دامتعالا طرتشي ال هنأل ؛شفحألا

 (لمجلا ةيشاح) .هليوأت مدقتو «هدعب امب "رمأ لك نم" قلعيو 'مهير



 ةنيبلا ةروس ال .ال/ نوثالغلا ءرجلا

 .هيلع.تملس الإ ةنمؤك. الو نمؤم. ّرمت ال ,ةكئالملا نم اهيف مالسلا ةرثكل ؛امالس تلعج

 تايآ عست ةيندم وأ ةيكم ةنيبلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مانصألا ةدبع يأ َنيِكِرَشُمْلآَو بتكْلا لْهأ نايبلل ّنِم أوُرَفك َنيِدَلا نُكَي َرَل

 لب ؛هنم فاخي امم كلذ وحنو قعاوصلاو حايرلاك تافآلاو رورشلا نم ءيش الو ءاد اهيف ثدحي ال يأ :مدقم ربخ

 ردقو ؛«فوذحم هفاضم نأ ىلإ ةراشإ :هعولط تقو ىلإ (نايبلا حور) .ةمالس وه امنإ ةليللا هذه يف لزني ام لك

 تقول اما هلعج ماللا رسكب أرق نمو «يميم ردصم ماللا حتفب علطمف ءايغملا سنج نم ةياغلا نوكتل ؛فاضملا

 ةليل ةمالع :اولاق :ةدئاف (نايبلا حور) .ليزنتلا مكحلا ةياغ اهنأ ىلع "لزنت"ب ةقلعتم "تح"و ؛نامز يأ عولطلا

 سمشلا عولط دنع دعصت ةكئالملا نأل ؛امل عاعش ال اهتحيبص سمشلا علطتو «ةدراب الو ةراح ال ةليل امنأ ردقلا

 (بيطنخلا ريسفتو نايبلا حور) .حلملا ءاملا بذعيو ,ةكئالملا ةرثكل ؛اهئاعش راشتنا اهدوعص عنميف ءءامسلا ىلإ

 ةليل :دهاحب لاقو «ةمالسلا الإ ىضقي الو ةليللا كلت يف هللا ردقي ال :ئيعمل :كاحضلا نعو :هيلع تملس الإ

 (نيلامكلا ريسفت) .اهيف لمعي نأ ناطيشلا عيطتسي ال «ةملاس ردقلا

 نآرقلا لازنإ تبث امل هنأ اهلبق امل اهتبسانمو .روهمدلا لوق وه "ةيندم وأ" :هلوقو ءام# سابع نبا لوق وه :ةيكم
 تبث ّيلا ةرهطملا فحصلا مهيلع ولتي ءلوسرلا مهيتأي يح هيلع مه امع نيكفنم اونوكي مل رافكلا نأ ىلاعت ربخأ

 ىور .كيلإ يحوأ امه لست لب ءمهرفكو مهقرفت ىلع نرحت ال : :لوقي هللا نأك هلك هل ةيلست اهيفو «هيلع اهلازنإ

 :يبأ لاقف ؛"اورفك نيذلا نكي مل" كيلع أرقأ نأ ينرمأ هللا نإ :بعك نب يبأل لاق دلو يبلا نأ كلام نب سنأ
 ىلع ىلعألا ةءارق :اهنم ءبادآ ثيدحلا نم ديفتساو .هيلع ل اهأر قف يبأ ىكبف معن :3ظو يبلا لاق ؟كل ينامسو

 يفو «ملعلاب ناقتإلاو ظفحلا عيرس صيصخت :اهنمو «ريغصلا ىلع هتءارق نم ريبكلا فنأي الو «عضاوتلل ؛هنود نم
 رمأو «ملعتلاو ميلعتلل حلصي ةقث هنأب اراعشإ ؛هرظنو هللا لوسر رس عضوم لعج ثيح نيبأل ةميظع ةليضف كلذ

 (يواصلا ةيشاح) .هيلع أرقي نأب هللا نم هلو هللا لوسر

 نبا ىور امك باتكلا لهأب دارملا مث .نيرفاك نيكرشملا ضعب نوكي ال نأ مزلي يح ضيعبتلل ال :نايبلل "نم"

 مهفاميإ عم ارافك دي يبنلا لبق باتكلا لهأ .نوك 1 الف «ةنيدملا فارطأب اوناك نيذلا دوهيلا :افهُض سابع

 حراشلا صخ امنإو ؛هريغ وأ امنص اكيرش دقتعا نم :كرشملا :نيكرشملاو (نيلامكلا ريسفت) .مهيبنو مهباتكب
 (نيلامكلا ريسفت) .مه انهه دوصقملاو «مانصألا ةدبع برعلا يكرشم نأل ؛همومع



 ةئيبلا ةروس 7”. نوثالثلا ءزجلا

 نييعل ازيا وااو اخو ا دو تا وول
 نم لدب هلآ َنَ لوُسَر .ُك دمحم يهو ةحضاولا ةجحلا يأ :إ ُهَئَيَبْلا مهتتأ

 ةبوتكم ماكحأ تم انيِف .لطابلا نم 2: ٌةَرهَطُم امك ْاوُتي 4 وهو 'ةنيبلا"
 د اب مهنمو هب نمآ نم مهنمف «نآرقلا وهو كلذ نومضم ولتي يأ «ةميقتسم 2 َهَمَيَق
 100 اموت يل دلك هني ناقتلا وب تقتل اوتوأ نيدلا قرَدَت اكو :بوفك نِف

 نيعمتجب اوناك ٌدلي هعيحب لبقو هل ةزجعم هب يئاحلا نآرقلا وأ دك وه يأ :: ُهََيَبْل

 ةاروتلا مهيباتك يف أوثمأ آَمَو .مهنم هب رفك نم هدسحف ءاح اذإ هب نامبإلا ىلع

 )'5ظ351515 0000 ا ا دع سم هللا او ديخملا ال لكلنلاو

 (لمجلا ةيشاح) ."اورفك" لعاف نم لاح "باتكلا لهأ نم"و «ةصقان "نكي"ف «؛"نيذلا اهمساو :"نكي" ربخ
 مهنأ ركذي مل هنأ ىلإ ةراشإ [(نيلامكلا ريسفت) .هيلع ةلصلا ةلالدل ؛كلذ فذحف] :هيلع مه امع نيلئاز يأ

 ىلاعت لاق مل :ليق نإف (ريبكلا ريسفتلا) .هيلع اوناك يذلا رفكلا وه دارملا ذإ ؛مولعم هنكل ءاذام نع نوكفنم
 ؛رمألا لوأ نم نيرفاك اوناك ام باتكلا لهأ نأب بيجأ ؟لعافلا مساب نيكرشملا ركذو يضاملا ظفلب "اورفك

 ,ناثوألا ةدابع ىلع اودلو مهنإف نيكرشملا فالخب 0س دمحم ثعبعو ليحنإلاو ةاروتلاب نيقدصم اوناك مهنأل

 (بيطخلا ريسفت) .رفكلا ىلع تابثلا ىلع لدي كلذو
 (نيلامكلا ريسفت) .نيقيرفلا نم نمآ نميف ةيآلا هذهو ءردقم فوصومل ةفص اهفأ ىلإ ريشي :ةحضاولا ةجحلا يأ

 لعج ىلع وأ ءفاضم ريدقت ىلع وهف كلذ نومضم ولتي يأ «لدعلاو قحلاب اهقطن اهتماقتساو :حلإ ةميق بتك
 ريسفت) .لواحتي ةقالعب اهيف امع زاحم فحص وأ ءاهأرق هنأكف اهيف ام أرق امل هنأل ؛ةيزاحم ةيعاقيإ ةبسنلا

 ملع ىلع اوناك مهنأل ؛نيكرشملا نيبو مهنيب الوأ عمج ام دعب باتكلا لهأ درفأ امنإو :خلإ قرفت امو (نيلامكلا

 (كرادملا ريسفت) .فصولا اذه يف لحدأ هل باتك ال نم ناك هنع قرفتلاب اوفصو اذإف ,مهبتك يق هدوحول ؛هب

 اورمأ ام يأ غرفم ءانثتسالا [(بيطخلا ريسفت) ."مكل نيبيل هللا ديري" :ىلاعت هلوقك "نأ" ىيعم.ماللاو] :هللا اودبعيل الإ
 (نيلامكلا ريسفت) .هتعاطو هللا ةدابع لجأل الإ ءايشألا نم ءيشب اورسمأ ام :نيعملا :ليقو هللا ةدابعل الإ ءيشب



 تلزلز ةروس قفط نوئالثلا ءزججا

 ًءاَفَتُح كرشلا نم َنيدلآ ُهَل َنيِصلخَم ماللا تديزو "نأ" تفذحف .هودبعي نأ يأ

 ةولَّصلا أوُميقيَو ؟هب اورفك فيكف ءاج اذإ دمحم نيدو ميهاربإ نيد ىلع نيميقتسم

 ٍلَهأ نِم أورفك نذل نإ .ةميقتسملا # : ةَمْيَقْلا ةلملا نيِد َكِلاذَو -ةوكرلا اوبر

 مهدولح ارذقم يأ «ةرّدقم لاح 3 ري َمَنِهَج راك ىف َنيكِرْشَمْلاو بتكلا

 ِتَحلَّصلا اولعَو وم ذل حا 3 ةيربلا رش مه َكيِتَلْوَأ ىلاعت هللا نم اهيف

 1 ةماقإ ٍندَع تننج 5 دنع هد 0 ا 000 0 ه كيتو

 .ىلاعت هتيصعم نع ىهتناف هباقع فاح ا بَ َىِيَح دع َكِلَذ
 ناوضرلاو ءازحلا نم روكذملا

 ا ني ل ىلا 2 اَهاَرْلَز ةعاسلا مايقل ؛تكّرح ُضَرَألا ِتَلزَلُر اذإ

 هتاذل اصقان ناكل ضرغل هللا لعف ولف «ضرغل ماللا هذه نأ :وهو لاكشإ عفد ىلإ ةراشإ هلعل :هودبعي يأ
 حضوأ هريغ عينص نكل ."نأ" نيعم لب ءاهلصأ ىلع سيل ماللا نأ :باوحلا لصاحو ؟لاحم وهو «هريغل المكتسم

 ردق [(نيلامكلا ريسفت) .ةفاضإلا ححصي يرابتعا رياغت امهنيب نيدلاو ةلملا] :ةميقلا ةلملا .دوصقملا اذه لدأو

 (نيلامكلا ريسفت) .هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ ةلزنمب اههِإف ؛هتفص ىلإ ءيشلا ةفاضإ مزلي الثل ؛فوصوملا

 تانج" :هلوقو ؛لاح "مهير دنع" :هلوقو ءأدتبم :مهؤازج .هرقمو قيرف لك نايب ف عورش :اورفك نيذلا نإ
 (ةنج دحاو لكل نوكيف «داحآلا ىلع داحآلا ماسقنا يضتقي وهو «عمجلاب عمجلا ةلباقم نم اذهو ءربخ "ندع

 ناتج هّبَر َّماقُم فاح ْنَملَوإ :هلوق هيلع لدي امك تانج دحاو لكل نأو «هتقيقح ىلع قاب عمجلا :ليقو
 ام ايندلا لثم تانجلا كلت ندأو تانج عبرأ دحاولل ركذف (77 :نمحرلا) أ ناتنح اًمهنوُد نموا ( 4 ” :نمحرلا)

 ظ (لمجلا ةيشاح) .تارم رشع اهيف
 مزلي الثل ؛'مهؤازح" يف "مه" نم الاح نوكي نأ زوجي الو ءاهوطعأ وأ اهولحد يأ فوذحم هلماع :اهيف نيدلاخ

 :هلوقو «رباجو ءاطعو دوعسم نبا لوق ف يأ :ةيكم (لمجلا ةيشاح) .يبحأب هلومعمو ردصملا نيب لضفلا

 (بيطخلا ريسفت) .ةداتقو سابع نبا لوق يف يأ "ةيندم"



 تلزلز ةروس 070٠0١ نوثالثلا ءزجلا
 .اهاتومو اهزونك 2 اَهَلاَقْنأ ضَرَأْلا ِتَجّرْخَأَو .اهمظعل بسانملا ديدشلا اهكيرحت 2 ا : ْ 0 0 ىف

 .ةلاحلا كلتل اراكنإ 229 ا ام ثعبلاب رفاكلا ْنَسنإْلا َلاَقَو . اهرهظ ىلع اهتقلأف

 ريخ نم اهيلع لمع امم. ربخت © اَهَراَبَخأ تدع ا: اهباوجو "اذإ" نم لدب ٍذِبَمَوَي
 لا 5

 دهشت" :ثيدحلا يفو .كلذب اهرمأ يأ) اَهَل َْحْوَأ كلب نأ ببسب ّنأب .رشو
 كوفرصني ُساَنلا ُرْدَصَي ِوِيَمَوَي ' اهرهظ ىلع لمع ام لكب ةمأ وأ دبع لك ىلع
 لوعج وي إ1 و1

 الوعفم هنوك حصت يك بارطضالا يأ «لوعفملل ئبملا ردصملا وأ ءردصملاب لصاحلا هنم دارملا :ديدشلا اهكيرحت

 «ةديدش ةلزلز هنوك ىلع لدي اههلازلز :ليق ولو «ةيدهع اهنأو ةفاضإلل هيجوت مالكلا فو «لوهحم ا لعفلل اقلطم

 امفأل ؛"وأ"ب ربعي نأ بسانملا :اهاتومو اهزونك (نيلامكلا ريسفت) .يآلا سوؤرل ةقفاوملا ةفاضإلا ف اضيأو

 نمز يف يناثلاو «ةيناثلا ةخفنلا دعب لوألاو ءزونكلا جارحإ دارملا :ليقو «تاومألا جارحإ دارملا :ليق «نالوق

 اهاطعأ امك لاقثألا جارخإ ىلع ةوق ضرألا هللا ىطعأف «نيمدقتملا نيلوقلا ىلع ناعرفم امهو ,هدعب امو ىسيع

 (يواصلا ةيشاح) .ريرحلا نم معنأ وه يذلا يرطلا فيطللا تابنلا جارخإ ىلع ةوقلا

 ريسفتا 0857: سحت) موراتا َقَدَصَو ُنَمْحَّرلا َدَعَو ام اذه :لوقيف نموؤملا امأف :ثعبلاب رافكلا

 ؛لاقثألا نم اهيف ام تحرحأو «لازلزلا نم ةديدشلا ةرملا هذه تلزلز ضرألل ءيش يأ يأ :اهلا ام (نيلامكلا

 اي قلطني الو «ناذآلا امي عمست مل يلا بئاجعلا نم اهوري امل ابجعتو «لئاحلا رمألا نم هدهاش امل اماظعتسا

 َدَعَو ام اَدَهِأ :ةقافإلا دعب لوقي نموملا نكل «ءايحأ اهتاومأ ظفلتو لزلزت نيح ةيناثلا ةخفنلا دنع كلذو «ناسللا

 (كرادملا ريسفتو نايبلا حور) .(208 :سي) ادقْرُم ْنم اَنْثَعَب ْنَمِ» :رفاكلاو («نوُلَسْرُمْلا َقَدَّصَو ُنَمْحّرلا
 ام دهشتف اكاردإو ةايح اهيف هللا قلخي نأب يقيقح مالك 1 :ليقف «ءثيدحتلا اذه يف فلتحا :اهرابخأ ثدحت

 ماقم موقي ام لاوحألا نم اهيف هللا ثادحإ نع زاحب وه :ليقو ءرهاظلا وهو «ةيصعمو ةعاط نم اهيلع لمع

 ."اهرابخأ" :هلوق :يناثلاو «سانلا :هريدقت فوذحم لوألا نيلوعفم ىلإ ىدعتي "ثدح"و «ناسللاب ثيدحتلا

 امه دحاو لك ىلع دهشت" :ثيدحلا يف ءرشو ريخ نم اهيلع لمع امب ضرألا ربخت يأ :ربخت (يواصلا ةيشاح)

 (كرادملا ريسفت) ."اهرهظ ىلع لمع
 «"سانلا" نم لاح "اتاتشأ"و ءاردقم "ركذا"ب امإو "ردصي" ب بوصنم امإو «هلبق "ذئموي" نم لدب امإ :خلإ ذئموي

 ىلإ ةزمهاب ىدعتيف ؛ةيرصبلا ةيؤرلا نم وهو ."ردصي"ب ةقلعتم ماللا "مهلامعأ اوربل" :هلوقو «نيقرفتم يأ تيتش عمج
 (لمجلا ةيشاح) .مهلامعأ ءازج اوريل يأ "مهلامعأ" امهيناثو «لعافلا بئان يه بلا واولا امهوأ :نينثا



 تايداعلا ةروس يح نوثالغلا ءزجلا

 تاذ ذحآو «ةنجلا ىلإ نيميلا تاذ ذخآف «نيقرفتم اًناَبْشَأ باسحلا فقوم نم
 َلَمَْعَي نَمَق .رانلا وأ ةنحجلا نم اهءازج يأ © َمُهَّلَمَعَأ اَوَرْيَل رانلا ىلإ لامشلا م م 3 ٍِع ا سس هل ةهواوم 1

 ارش َةّرَذ َلاَقَثِم َلَمْعَي نَّمَو .هباوث ري © دْهَرَي اريح ةريغص ةلمن ةنز ِةَرَذ َلاَقَتِم

 .هءازج ىري دري

 ةيأ ةرشع ىدحإ ةيندم وأ ةيكم تايداعلاو ةروس

 ميحرلا ن نمح لا هللا مسب

 تدع اذإ اهفاوجأ توص وه © اَحّبَص حبضتو وزغلا يف ودعت ليخلا ٍتسّيِددَعْلأَو
 ةراجحلا تاذ ضرألا يف تراس اذإ اهرفاوحب 629 احّنَق رانلا يروت ليخلا ِتَيِروُمْلاَف ٠ .٠ : .٠ ” و وادم

 (نيلامكلا ريسفت) .فقوملا ىلإ روبقلا نم هجراخم نم :يضاقلا لاقو :باسحلا فقوم نم
 لئاسلا هيتأي ناك امهدحأ نيلحر يف تلزن :لتاقم لاق «"محلامعأ اوريل" :هلوق يف واولل ليصفت :لمعي نمف

 ةرظنلاو ةبيغلاو ةيدكلاك نيسبلا :بنذلاب :ةواهتي رخآلا ناكو-ةروحلاو ةرسكلاو ةرمتلا هيظعي نأ لقتسيف
 لاق اذهو «هنوطعي ريخلا نم ليلقلا ف مهبغرتل ؛ةيآلا هذه تلزنف «رئابكلا ىلع رانلا ىلاعت هللا دعو امنإ :لوقيو
 اذغو «بنذلإا نم ريسيلا مهرذحتلو «"ةبيط ةملكبف دجي مل نمف «ةرمت قشب ولو رانلا اوقتا" :مالسلاو ةالصلا هيلع

 نوكي نأ زوجي دقو :هباوث ري (يواصلا ةيشاح) ."ابلاط هللا نم امل نإف ؛بونذلا تارقحمو كايإ" :ةشئاعل: طي لاق

 هنع ففخت نكلو ءرانلا نم هل ةاحب نوكي ال هنأ ىلع لومحم رافكلا تاريخ نالطب يف رابخألاو راثآلا نم يور ام
 (نيلامكلا ريسفت) .رفكلا ىوس اهبكترا ةيانج ىلع هبحوتسي ىلا ةبوقعلا
 ثعب اه هنأ هديؤيو «هريغو سابع نبا لوق ف يأ "ةيندم وأ" :هلوقو «هريغو دوعسم نبا لوق يف يأ :ةيكم
 مسقأ :تايداعلاو (يواصلا ةيشاح) .مهنم لصح امب هل امالعإ تلزنف ربح مهنم هتأي مل رهش ىضمف اليح

 عمج :تايداعلاو «هيلع مسقملا ىلع اعينشتو هب مسقملل اميظعت ؛ةثالث رومأ ىلع ةثالث ماسقأب ىلاعت هناحبس

 ةبولقم "تايداعلا" يف ءايلاف :ودعت (يواصلا ةيشاح) .ةعرسب يشملا وهو ودعلا نم ؛ةعرسب ةيراجلا يهو «ةيداع

 ةرابعو :تدع اذإ .اهنم الاح عقاولا فوذحملا هلعفب بوصنم ردصم "احبض" نأ ىلإ ريشي :حبضت .واولا نم

 ءرانلا جارخأ :ءاريإلا :احدق تايروملاف .يرحلا :ودعلا :"حارصلا" يف «يرحلا وه :ودعلا نودع اذإ :هريغ

 برضلا :حدقلا :احدق .اران اهنم نحرخيف ةراجحلا نهكبانسو نهرفاوحب نبرضي ليخلا نإف ؛برضلا :حدقلاو

 ءاريإلا نإف ؛"تايروملا" ب بوصنم هنأ رسفملا ظفل رهاظف ءاحدق حدقي يأ ةقباسلا هوجولا هبارعإ يفو ءكصلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ازييمت نوكي نأ لمتحيو ,حدقلا ىلع لدي



 تايداعلا ةروس 07١ ؟ نوثالغلا ءرججلا

 2 دو ولت

 .اكاحصأ ةراغإب حبصلا تقو ودعلا ىلع ريعت ليخلا 301 احبص تدريغملاف 0

 .نهتكرح ةدشل ؛ًرابغ > اًعقت تقولا كلذب وأ ٌنهودع ناكمب ءيب نجيه َنَرْثَأَف

 ىلع لعفلا فطعو ءهطسو نرص يأ ءّودعلا نم 2: اًعمج عقنلاب وب نطَسَوَف
 رفاكلا نفل ل .نرغأف نيروأف دودع قاللاو يأ (لعفلا ليوأت ْق هك ؛مسالا

 ةلوصوم هريغو ”تايداعلا 52 ماللا

 2 دييحل هدونك يأ َكِلاَذ ْلَع ءهْنِإَ .ىلاعت همعن دحجي روفكل 8 دونك -هبرل

 بحلا ديدشل يأ 2: ٌديِدَشَل لاملا يأ ريا ٍبْحِ ءُهْنِإَو .هعنصب هسفن ىلع دهشي

 اوثعب يأ ىتوملا ٍروُبقلا ىف ام جرخأو ريثأ َرْيْعُب اذإ ْمَلعَي الفا هب لخييف هل

 2 را م دو" و ووو ظن طف ذو وحلا بولقلا 0 -: روُدَصلا ف م قوفاو نب لَضْو

 نأل ؛حبصلا صيصختو «ةيفرظلا ىلع بوصنم :خلإ احبص .حابصلا تقو ريغت ىلا ليخلاف :احبص تاريغملاف

 (نيلامكلا ريسفت) .هيف ةداتعم تناك ةراغإلا

 ىلإ وأ ناكم ىلإ ريمضلا نأو «ةيفرظ ءابلا نأ ىلإ ريشي :خلإ تقولا كلذب وأ .رابغلا ليخلا تراثأف :اعقن نب رثأف
 (نيلامكلا ريسفت) .ةسبالسملل وأ ةيببس ءابلاف «ةراغإلل ريمضلا لعجي دقو «هيلع قايسلا نأل وأ «رابتعاب تقولا

 (نايبلا حور) .مهطسو يف لحد يأ ءادعألا عومج نم تقولا كلذ يف نطسوت يأ :اعمج هب نطسوف
 هدفر عنعو ؛هدحو لكأي يذلا دونكلا" :ثيدحلا يفو «لخد هبابو ءاهرفك يأ ةمعنلا دنك :لاقيف يأ :روفكل

 هسم اذإو ءعوزج رشلا هسم اذإ يذلا وه :دونكلاو عولهلا :يرصملا نونلا وذ لاقو ,"هدبع برضيو ؛هءاطع يأ

 هيلع هرثأ روهظب لاحلا ناسلب هلمع يأ :هعنصب (يواصلا ةيشاح) .عونم ريخلا

 ىلع ايرج اري هامس امنإ :تلق ؟امارحو ائيبخن نوكي نأ ىسعو ءاريخن لاملا سنج هللا ىمس :تلق نإف :ريخلا بحل

 يف امك «لاملا وه نآرقلا يف عقو ام ثيح ريخلا :ةمركع نع :لاملا يأ .اريخ لاملا نودعي اوناك مهنِإف «ةداعلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."اريخ ىرت نإ" :هلوق

 نم بهذلاو «نبتلا نم ربلا جارخإك رشقلا نم بللا جارخإ :بغارلا هركذ امك ليصحتلا ئعم لصأ :زرفأو نيب

 (نيلامكلا ريسفت) .نييبتلاو زارفإلا مزلتسي وهو ,ندعملا



 ةعراقلا ةروع 7٠١1 نوثالغلا ءزجلا

 ديعأ .مهرفك ىلع مهيزاجيف ملاعل :) ٌريبَخَل ٍذِبَمَوَي ْمِم مكر نإ .ناهإلاو رفكلا نم
 هيزاحب انإ يأ ."ملعي" لوعفم ىلع تلد ةلمجلا هذهو :ناساألا نعل اراكن اعيج رونقلا

 .ةازاحملا موي هنأل ؛امئاد ريبخ ىلاعت وهو " ذئموي" ب "ريبخ" قلعتو ا
 هيزاجي يأ

 تايآ نامت ةيكم ةعراقلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءافأشل ليوق 7 2! ةَعراَقْلآ اَم .اهاوهأب بولقلا عرقت يلا ةمايقلا يأ :ث) ةَعراَقْل

 ليومت ةدايز 29 ٌةَعراَقلا ام كملعأ َكنَرَدُأ آَمَو "ةعراقلا" ربح ءريخو أدتبم امهو

 20000000 اهربخنو ةيناثلا "ام"و «هربح اهدعب امو أدتبم ىلوألا "ام"و ءاهلل

 ىلع تلد ةلمجلا هذهو .لصألا هنأل ؛بلقلا لمع صيصختو ءاقلطم رشلاو ريخلا لمع وأ :نامبإلاو رفكلا نم

 الوعفم نوكيف "مال" الب "ريبخ"و «ةزمحلا حتفب "نأ" ئرقو ءركذ ام تقو هيزاحب انإ يأ "ملعي" لوعفم
 ةفنأتسم يهف ء"اذإ" يف لماع وه يذلا فوذحملا يأ :"ملعي" لوعفم ىلع تلد (نيلامكلا ريسفت) ."ملعي"ل

 (لمجلا ةيشاح) .فوذحملا لوعفملا ىلع ةلاد

 :باوجلا لصاحو ؟نامز لك يف مهي ريبخ ىلاعت هنأ عم كلذ لاق فيك :وهو لاؤس نع باوج :خلإ ريبخ قلعتو

 هب الصتم ءازجلل بجوم ملعب ملاع هانعم وأ ملعلاب زوجيف ؛مهلامعأ ىلع ذئموي مهيزاجم ىلاعت محير نأ هانعم نأ

 ةدئافو :"ريبكلا" فو ,نوكيس امو ناك امم. طيحم ىلاعت هملع قلطم الإو «مويلا كلذب هدييقت هنع ئبني امك

 ال هنأك ؟مويلا كلملا نمل :هريرقتو «ءازجلا تقو هنأ لزي مل املاع هنوك عم "ذئموي" :هلوق يف تقولا كلذ صيصخت

 .هاوتف جورت ملاع الو ؛همكح جوري مكاح
 مهي مر نإ" :هلوقب ةمدقتملا ةروسلا متحو روبقلا ةرثعب ركذ امل ىلاعت هنأ هلبق امل اهتبسانم :خلإ ةعراقلا ةروس

 (يواصلا ةيشاح) .ةعراقلا وه :ليقف ؟مويلا كلذ امو :ليق هنأك «ةمايقلا لاوحأب هعبتأ "ريبخل ذئموي

 «سكعلاب ال أدتبم "ةعراقلا"و ءربخ ةيماهفتسالا "ام" :دوعسلا يبأ فو ءربخو أدتبم "ةعراقلا"و "ام" ظفل :ًأادتبم امهو

 "زن" ةيلك نع اديها ةماعلا و لاوخلا ةداقإ واذ نق: تعري لو. ءادغملا "ال كلن وس ةدانافلا طع نآ ةرما عا تل

 .لوألا ةعراقلا يأ "ةعراقلا ربح" :هلوقو «"ةعراقلا" ال



 35 عرقت يأ ."ةعراقلا" هيلع لد ةبصان مَوَي :. رفا 2 يناثلا لوعفملا لحم يف
 لوأ لوعفم فاكلاو يأ

 يف مهضعب جومب رشتنملا دارجلا ءاغوغك 2 ٍثوُنَبَمْل ٍشاَرفْلاك الا

 ه١ يرو نهعلاح لاّبجلا ُن كو :تاسحلل ا نأ 1 وعلل

 َتَلُقَت مم امَأَق .ضرألا عم يوتست نيح اهريس ةفح يف فودنملا فوصلاك

 د
 رت

 و ةَيَضار َةْشيِع ىف َوُهْف ٠ .هتائيس ىلع هتانسح تحج ر نأب 2ك ,هئيزاوم

 نوكي نأ زوحي الو «ربخلاب امهنيب لصفلل ؛لوألا "ةعراقلا" ظفل لماعلا نوكي نأ زوجي الو :خلإ ةعراقلا هيلع لد

 افوذحم هبصان نوكي نأ نيعتف ؛نيعملا ثيح نم هعم فرطظلا مكتلي ال هنأل ؛ثلاثلاو يناثلا "ةعراقلا" ظفل لماعلا

 سانلا نوكي يأ «ةصقانلا "نوكي"ل ربح "شارفلاك"و «سانلا نوكي موي لوقلا عرقت يأ "ةعراقلا" هيلع تلد

 يفو .شارفلاب نيهبشم موك لاح نورشحيو نودحجوي يأ ةماتلا "وكي" لعاف نم لاح وأ «شارفلاب نيهبشم
 ءاضعب مهضعب بوكرو «ءضرألا يف مهراشتناو مهقحلي يذلا شيطلا :اهنم ءىش تاغلابم شارفلاب سانلا هيبشت

 (لمجلا ةيشاح) .رانلا ىلإ رياطتلاو ,ةهج لك نم يعادلا ةباحإو «للذتلاو فعضلاو ةرثكلاو

 ."سوماقلا" يف هلثمو (حارصلا) .حابصملا ىلع محقنتي لازي الو «رانلا يف طقاستي يذلا ريطلا :ةشارفلا :شارفلاك

 هبشي شارفلا نأ فورعملاو «هحانج تبني نأ دعب دارحلا :ءاغوغلا :"سوماقلا" يف :رشتنملا دارجلا ءاغوغك

 نيب عمج امنإ :خلإ لابجلا نوكتو (نيلامكلا ريسفت) .رانلا ءوض ىأر اذإ رانلا يف هسفن يقلي نأ هتداع «بابذلا

 نهعلاك ريصت ّىح ةبلصلا ةميظعلا لابحخلا يف ترثأ ةعراقلا كلت نأ ىلع اهيبنت ؛لابحلا لاح نيبو سانلا لاح

 .باسحلاو فيلكتلاب دوصقم وه يذلا فيعضلا ناسنإلا لاح فيكف ,فلكم ريغ افوك عم شوفنملا

 يف اذك «فدنملاب قورطملا فوصلا :فودنملا ,نأضلا دلج يطغي رعشلا :فوصلا :فودنملا فوصلاك

 عمج وأ هللا دنع رطخو نزو هل يذلا لمعلا وهو ءنوزوم عمج نيزاوم :هنيزاوم تلقث نم امأف ."حارصلا"

 وأ ءانازيم فلكم لكل نأل وأ ؛ميظعتلل ؛عمجلاو ءفيفح لطابلاو «ليقث قحلا نأل ؛اهاححر اهلقثو «نازيم
 :اولاق ءلامعألا الإ هيف نزويال «ناتفكو ناسل هل نازيم هنإ :امُُ سابع نبا لاق ءاقرثكو تانوزوملا فالتخال

 ىتؤي نعي «حبقلاو نسحلا ف احل ةبسانم ةيرهوج روصب ةيضرعلا لامعألا زربت وأ لامعألا فحص هيف عضوت

 ححرت نمف يأ «نازيملا يف عضوتف «ةئيس ةروص ىلع ةئيسلا لامعألابو ؛ةنسح ةروص ىلع ةحلاصلا لامعألاب
 ةيضار :مهضعب لاقو ءاضرلا ببس شيعلا نأل ؛؟ببسلا ىلإ دانسإلا ليبق نم ؛ةيضار ةشيع يف وهف هتانسح ريداقم

 (يحخركلا ريسفت) .اهنع اهبحاص ضار يأ



 رثاكتلا ةروس ىف نوثالعلا ءزجلا
 ع > ْ

 كاب 2 ا 1 ةيضرم يأ اهاضري نأب اضر تاذ يأ ةنحلا يف

 6 هّيه م كلي امو 5 ع : ٌةَيِواَه هنكسمف 0 هتانسسح ىلع هتائيس تحجر

 هيه
 تبثت «تكسلل ”"هّيه" ءاهو 50 ةديدش (2) َةَيِماَح ٌراَث يه ؟ةيواه ام يأ

 .الصو فدذجحت ةءارق يفو .افقوو الصو

 تايآ نامث ةيكم رئاكتلا ةروس

 0 دهم ستجد نبق رث اككل] هللا ةقاطءورض رفكلختا كولا

 دانسالل الاثم اهوركذي يناعملا لهأو «لوعفملا يعم. لعجي دقو ءبسنلل ةملكلا نأ ىلإ ريشي :خلإ اضر تاذ

 (نيلامكلا ريسفت) .يزاحا
 تداز اذإ يصاعلا نمؤملا نأ يضتقي ةيآلا رهاظ نإ :تلق نإ ءاسأر هتانسح تمدع اذإ ىلوأو يأ :لإ تحجر نأب

 هلخدأ لدعلاب هبر هلماع نإ لب ءاهيف هدولح ىلع لدي ال كلذ نأب بيحأو ؟ةيواه همأ نوكت هتانسح ىلع هتائيس

 هيلع جرد ام اذهو «لدعلاب هلماع نإ ءادتبا ٍنيعي "ةيواه همأف" :هلوقف «ةنحلا ىلإ اهنم جرخي مث ءهبونذ ردقب رانلا

 اهولخ نيزاوملا لقثب دارملاو رافكلا نيزاوم كلتو «ةيلكلاب تانسحلا نم اهولخ نيزاوملا ةفخب دارملا :ليقو ءرسفملا
 (هتائيسو هتانسح توتسا نم وه ثلاث مسق يقبو «تانسحلا يزاوت ال ةليلق تائيس دوجو وأ «ةيلكلاب تائيسلا نم

 هتائيس ىلع تداز وأ طقف تانسح هل تدحو نم نأ :لصاحلاو «ةنحلا لخديو ءاريسي اباسح بساحي هنأ :همكحو

 تداز نمو «ةنجلا لحديو اريسي اباسح بساحي وهف هتائيسو هتانسح توتسا نمو «باسح ريغب ةنحلا يف وهف

 هل تدحو نمو «ةنجلا لحدي مث همرج ردقب هبذع ءاش نإو «هنع افع ءاش نإ ل تملا

 (يواصلا ةيشاح) .ةمالسلا هللا لأسن ءاهيف ادلاخ رانلا هاوأمف -رفاكلا وهو- طقف تائيس

 (نيلامكلا ريسفت) .هاوأمو هرقمو دلولا نكسم اهنأل ؛نكسملا نعم. مألا نأ ىلع ريشي :خلإ هنكسمف
 ءاهفذح يراقلا لصو اذإو «فقولاو ةحارتسالاو تكسلل ءاهلاو :هريغو "دوعسلا يبأ" ةرابعو :خلإ تكسلل

 .لصولا عم اهتابثإ زيجأ دقو ,فحصملا يف ةتباث اهنأل ؛جاردإلا اهطقسي العل ؛جردي ال نأ هقح :ليقو

 نيهاللا مذ ةمايقلا لاوهأ ركذ امل هنأ اهلبق امل اهتبسانمو «رثاكتلا اهيف ركذ ىلا ةروسلا يأ :رئاكتلا ةروس

 .ةريشعلابو هب رحافتلاو «لاملا ةرثك يف يرابتلا مكلغش :رثاكتلا مكاهأ (يواصلا ةيشاح) .اهنع نيلغتشملاو



 رثاكتلا ةروس 0/0 نوثالغلا ءزجلا

 وأ اهيف متنفدف متم نأب قتلا | ٌمْرُر ىَح . لاجرلاو دالوألاو لاومألاب رخافتلا
 د نوفلعل تفرك 20١ هوقو نويلتت تفرش مدرب الع .ارتاكد ىقاوملا :ةفذغ مع

 ارئاكت ا

 5 :قيقبلا َملِع َنوُمَلْعَت َوَل اقح الك .ربقلا يف م6 رتل هع رخال هداك رج

 مسق باوج رانلا 2: ّميحتلا َسرْوَرَتَل .هب ١ متلغتشا ام رخافتلا ةبقاع ًانيقي ًاملع يأ

 ا اا م دا نع اك عفا يو دل اوس ترك .فوذحم

 ةعاط نع مكلاومأ ريثكت ىلع مكصرح مكاهلأ :ئيعملاو ءنفدو تام اذإ هربق راز :لاقيف يأ :اهيف متنفدف متم نأب

 ؟هربق يف ثكمي تيملاو ءيضقنتو ةعاس نوكت ةرايزلا نإ :لاقي الو .كلذ ىلع متنأو ؛توملا مكاتأ يح مكبر

 ثيلثتب ةربقم عمج :رباقملاو .هل ةرايز هربق يف هثكم ةدم ناكف ءباسحلل روبقلا نم نولحتري ىتوملا نإ :لوقن انأل

 (يواصلا ةيشاح) .تاومألا هيف نفدت يذلا لحملا يهو :ءابلا

 رباقملا ةرايزف هيلعو :ممي امكمت ؛رباقملا ةرايزب ىتوملا ركذ مهغولب نع ربعف «ةرايزلل ناث ريسفت :ىتوملا متددع وأ

 ركذتل تعرش روبقلا ةرايز نأل ؛امكمت ناك امنإو ءارخافت تاومألا ركذ ىلإ ءايحألا ركذ نم لاقتنالا نع ةيانك

 ةواسقلا ديزمل اببس روبقلا ةرايز اولعج ثيح اوسكع ءالؤهو ءرحافتلاو تاهابملا كرتو ايندلا بح ضفرو توملا

 نم لاقتنالا وأ توملا ىلإ لاقتنالا امإ ةرايزلاب دارملا نأ ىلإ عجار نيهجولا لصاحف ءايندلا بح يف قارغتسالاو

 عبتي امو روبقلاو شوعنلا ةفرحز نم اننامز لهأ هلعفي ام كلذ نمو مهي رحافتلاو تاومألا ركذ ىلإ ءايحألا ركذ
 لب «ءبجعلا هجو ىلع نكي مل نإ زوجيف تاعاطلاو قالخألا مراكم ركذ امأو ءاعبطو اعرش مومذم وه امث كلذ

 (يواصلا ةيشاح) .هب ىدتقيل وأ معنلاب ثدحتلا ليبس ىلع

 يف :"ريبكلا" يف لاقو (كرادملا ريسفت) .مكاتوم نم رباقملا يف متددعو «رباقملا مترز عي :خلإ ىتوملا متددع وأ
 مهيأ اورحافت ءفانم دبع ٍنبو مهس ب يف تلزن اهنأ يور «ددعلاب رثاكتلا مكاهلأ :اهدحأ ءهوجو ةيآلا ريسفت

 ,مكتاومأو مكئايحأ عومجم عم انتاومأو انئايحأ عومجم اودع :مهس ونب لاقف ءرثكأ فانم دبع وه ناكف «رثكأ

 لدي "رباقملا مترز ىح" :ىلاعت هلوق نأل ؛نآرقلا رهاظل ةقباطم ةياورلا هذهو «ةيآلا تلزنف مهس ونب دازف اولعفف

 ؟عفني اذامف اددع مهنم رثكأ مكنإ به :لوقيو مهسفنأ نم مهبجعي ىلاعت هنأكف ءىضم رمأ هنأ ىلع

 (لمجلا ةيشاح) ."ول" باوج "هب متلغتشا ام" :هلوقو «ملعلا لوعفمل نايب :رخافتلا ةبقاع

 (كرادملا ريسفت) .ديعولا ديكوتل "مهسفنأكو ,«فوذحم مسق باوح "نورتل" :هلوق يأ :فوذحم مسق باوج

 نويأرتل :هلصأ نأل ؛"هنيعو لعفلا مال هنم فذحو" :هلوقو «قلعي الف عوقولا ققحم هنأل ؛"ول"ل اباوج سيلو

 .ةزمهلا يه لعفلا نيعو «ءايلا يه لعفلا مالف



 رصعلا ةروس ن١ نوثالثلا ءزجلا

 ّرُك .دحاو نيعمب «نياعو ىأر نأل ؛ردصم 5 نيقيلا تربع .ديكأت اجوَرَتَل مث

 نينكاسلا ءاقتلال ؛عمجللا ريمض واوو «تانونلا يلاوتل ا نون هنم فذح َنْلَعَمُمَل

 نمألاو غارفلاو ةحصلا نم ايندلا يف هب ذتلي ام /2) ميِعَنلآ نَع اهتيؤر موي ٍذِبَمَوَي

 .كلذ ريغو برشملاو معطملاو

 تايآ ثالث ةيندم وأ ةيكم رصعلاو ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 َنسْفإْلا ّْنِإ .رصعلا ةالص 1 ور ىلإ لاوزلا دعب ام ا 0 9 ٍرَصَعَلآَو

 ل ِتَحطّصلآ اوُلِمَعَو أوَُماَء َنيِذّلا الإ .هت » ٍرَسْخ ىنّل سنجل

 ريسفت) .هريغو سابع نبا نع لاقي اذك «خيبوت ال نانتما لاؤس لاؤسلا نأب :فلسلا روهمج لاق :خإ نلأسعل

 ىلع هلامتشالو «نيرظانلل ةربع هيف نأل ؛هب مسقأ امنإو ءامهذ سابع نبا نع يور اذك :رهدلا (نيلامكلا

 تاعاس نع ةعاس رخآ وأ يأ :خلإ دعب ام وأ (نيلامكلا ريسفت) .هتمكحو هتردق لامك ىلع ةلادلا بيحاعألا

 .ةتلع مدآ رشبلا لصأ هيف قل هنأل ؛هب مسقأ امنإو «راهنلا

 ,دهعلل نوكت نأو «ءسنجلل نوكت نأ لمتحي ناسنإلا يف ماللاو فلألا :"ريبكلا" يف لاق :رسخ يفل ناسنإلا نإ

 نم "اونمآ نيذلا" ءانثتسا لوقلا اذه ىلع لديو .ءسنجلا هنم دارملا نأ :لوألا «نيلوق هيف نورسفملا ركذ اذهلف

 نب ديلولاك نيكرشملا نم ةعامج ديري :مُ سابع نبا لاق ,نيعم صخش هنم دارملا :ئناثلا لوقلاو .ناسنإلا

 ."لهج وبأ هنأ" :عوفرم ربح يفو ءبهل يبأ يف تلزن :لتاقم لاقو ءبلطملا نب دوسألاو لئاو نب صاعلاو ةريغملا
 .نومهوتي امم دضلاب رمألا نأ ىلاعت مسقأف ءرسح يفل ادمحم نإ :نولوقي اوناك ءالؤه نأ :يور

 هلام سأر وه يذلا هرمع عييضت يف ناسنإلا نارسحخو «ةراجتلا لام سأر باهذ :نارسخلا :خلإ هتراجت يف

 سأر نم يلع اومحرا :لوقي جلث عئاب نع رصعلا ةروس نيعم تمهف :لاق هنأ مهضعب نعو «هينعي ال اميف هفرصب
 (نيلامكلا ريسفت) .باذي هلام

 الإ سانلا عيمج ىلع نارسخلاب مكح ىلاعت هنأ ملعاو «تايهنملا اوبنتجاو تارومأملا اولثتما يأ :تاحلاصلا اولمعو

 يف ةمكحلاو «ربصلاب يصاوتلاو «قحلاب يصاوتلاو «حلاصلا لمعلاو .نامبإلا يهو :ةعبرألا ءايشألا هذمي ىتأ نم
 وه هريغ صخي امو «حلاصلا لمعلاو نامبإلا وهو هسفن ناسنإلا صخي ام ىلع تلمتشا رومألا هذه نأ كلذ

 (يواصلا ةيشاح) .هدابع قحو هللا قحب ماق دقف كلذ عمج اذإف «ربصلابو قحلاب يصاوتلا



 ةرمهلا ةروس ب1 م نوثالغلا ءزجلا

 اًدضاَوَتَو تاميإلا يأ قحلاب اضعب مهضعب ىصوا اًوصاّوتَو نارسخ يف اوسيلف

 .ةيصعملا نعو ةعاطلا ىلع :- 20 : ربَصلاب

 تايآ عست ةيندم وأ ةيكم ةزمهلا ةروس

 زمللاو زمهلا ريثك يأ + 2 قَرَمه لح مدهحج يقف داو وأ «باذع ةفلك" رو
 قاحتسإ نبا نع يور امك

 نب ديلولاو فلح نب ةيمأك نينمؤملاو ذلك يبلا باتغي دل ل
 ١ ٠

 هلعجو هاصحأ 2 مدعو هلام ديدشتلاو فيفختلاب َعَمج قذلا .امهريغو ةريغملا

 يلعو ةزمج و رماع نب قيرش نب سنخأاك
 00 00 ا َهَهَلاَم 9 هلهجلا يي .رهدلا ثداوحل ةدع

 (نيلامكلا ريسفت) .هراكنإ حصي ال يذلا تباثلا قحلا وأ لمع وأ داقتعا نم ريخ لك وأ نآرقلا وأ :نامبإلا يأ

 تحت هجاردنا عم ركذلاب يصاوتلا اذه صيصختو «نيلوعفملا فالتحال ؛لعفلا ررك :خلإ ربصلاب اوصاوتو

 هللا هب ىضري ام لعف يه لا ةدابعلا ةبتر نع ةرابع لوألا نأل وأ «هب ءانتعالا لامك زاربإل ؛قحلاب يصاوتلا

 امع سفنلا سبح درحب سيل ربصلاب دارملا نإف هللا لعف امي اضرلا يه لا ةيدوبعلا ةبتر نع ةرابع يناثلاو «ىلاعت
 (لمجلا ةيشاح) .انطابو ارهاظ هب ىضرلاو «لوبقلاب ىلاعت هنم درو ام يقلت وه لب ءكرتو لعف نم هيلإ قونت
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيصعم عزجلا نأل ؛ريخألا يف لخدي بئاصملا ىلع ربصلاو يأ :ةعاطلا ىلع

 ةيشاح) .مهلامو نيرساخلا لاح هذه يف نيب ءرسح يفل ناسنإلا ناك امل هنأ اهلبق امل اهتبسانم :خلإ ةزمهلا ةروس

 سانلل بايعلا :ةزمللاو ءزامغلا :ةزمهلاو زمالا :"سوماقلا" يف :ةزمل ةزم* لكل (نايبلا حور) .ةكلهلا :ليو (يواصلا

 .ىرخأ دعب ةرم هدع يأ .ددعلا نم وهف يأ :هاصحأ .بيغلا يف كبيعي نم :ةزمهلاو .كهجو يف كبيعي يذلا وأ

 ةرابعو «ريسافتلا يف نالوق امهنأل ؛"وأ" نيعمب واولا لعلو ,خسنلا يف اذكه :ةدع هلعجو (نيلامكلا ريسفت)

 ."لمجلا" نم ءانوعو ةريحذ هلعجو هدعتسا يأ ةدعلا نم وه :ليق «ددعلا نم ذوخأم وهف هاصحأ يأ :”نزانخلا"

 لاملا عمجي هلاب ام :ليق هنأك ءلاؤس باوج يف اعقاو اينايب افانئتسا افنأتسم نوكي نأ زوحي :خ ! هلام نأ بس

 نأ هلهحل نظي يأ هدلخي يأ عراضملا هانعم ضام "هدلحخأ"و «'عمج" لعاف نم الاح نوكي نأ زوجيو ؟هب متهيو

 (لمجلا ةيشاح) .اهيف !دلاحن ريصيف ءايندلا يف دولخلا ةبتر ىلإ هلصوي يأ هدلخي هلام



 ليفلا ةروس 16 نوثالغلا ءزجلا

 دع

 ىف ٌنحرطيل يأ فوذحم مسق باوج َنَدَبَنُيي عدر الك .تومي ال ًادلاخ هلعح

 دات © ٌةَمَّطُكَل ام كملعأ َكنَرَدَأ آّمَو .اهيف يقلأ ام لك مطحت ىلا © ةَمَطُحلآ

 ,اهقرحتف بولقلا () ةَديفَأْلا لع فرشت ُعلْطَت ىلا .ةرعسملا 2 ٌةَدَقوُمْل هلل

 "لك" يعمل ةياعر ريمضلا عمج ِمِيَلَع انِإ .اهفطلل اهريغ ملأ نم ٌدشأ يلا
 دكت امهحتفيو نوفرملا مضب رحت ىف ةقيطم ءافدب واوقبو زمقاب جو دس ولكل مي

 صفحو ةزمحو ورمع يف

 .دمعلا لخاد رانلا نوكتف «هلبق امل ةفص

 تايآ سمخ ةيكم ليفلا ةروس

 ربا واب

 .دومحم وه © ٍليِفْلآ بحصأب َكْب ر َلَعَف فيك بجعا يأ بجعت ماهفتسا ري َمَل

 اذك «منهج ران :ةمطحلاو ءرسكلا :مطحلا :مطحت (دوعسلا يبأ ريسفت) .نحرطيل هللاو يأ :فودحم مسق باوج

 «خورلاب لصتمو «بلقلا طسو داؤفلا نإف ؛اهاشغتو ب بولقلا طاسوأ ولعت يأ :اهقرحتف بولقلا ."حارصلا" يف

 يلوتستو ءمهرودص ىلإ لصتو «تاوهشلا لهأ فاوحأ يف لخدتو موحللا لكأتو ماظعلا مطحت رانلا كلت نأ نعي
 (نيلامكلا ريسفت) .ةغئازلا دئاقعلا لحم اهأل وأ ءركذلاب اهصخ كلذلو يأ :اهفطلل (نايبلا حور) .مهتدئفأ ىلع

 (نايبلا حور) .مهيلع اهباوبأ ةقبطم يأ :ةقبطم

 طسبلا :ديدمتلا نم "ةددمم"و «ةدمعأ يف نيقثوم مفوك لاح يأ ."سوماقلا" يف امك دومع عمج :ةددمت دمع يف

 عمج :ليقو ءلسرو لوسر :وحن «دومع عمج نيتمضب ركب وبأو ناوحألا أرق :دمع يف (نايبلا حور) .ليوطتلاو
 دمع نوقابلاو «ةءارقلا هذهل فيفخت وهو .ءنوكسلاو مضلا ورمع يبأ نع يورو .ءبتكو باتك وحن دامع
 نأ زوجي "دمع يف"و ,دامع عمج وه :ةديبع وبأ لاقو هل عمج وه لب :ليقو «دومعل عمج مسا :ليقف «نيتحتفب

 دم نركب ناو ملمع فرع يأ سوو ايدل ريس روك ناو و يقترم نأ يرن" نومفلا مااحب دركي
 (لمدجلا ةيشاح) .دمعلا لحاد رانلا نوكتف يعي :ءاقبلا وبأ لاق «""ةدصوؤم"ل

 .اهآر هنأكف اهرابخأ عمسو ءاهراثآ دهاش نكل ةعقاولا كلت دهشي مل نإ وهو هتك هللا لوسرل باطنلا :رت ملأ

 «سابع وبأ هتينكو «مظعألا ليفلا وهو :دومحم وه .ةيملع ةيؤرلا :هريغو "دوعسلا يبأ'" فو (يواضيبلا ريسفت)
 (نايبلا حور) .مهمدقم ناك هنأل ؛هيلإ اوبسنو



 ليفلا ةروس ف ع 0

 ةشبخلاو حبل وو

 ةهربأ تلح ها رافعا ف رداعلاب هب ديوس ثدحأف «ةكم

 مدهل اوهجوت نيحف «دومحم اهمدقم لايفأ لع هشيجب ةكم ءاجف «ةبعكلا نمدهيل

 مده يف :هّديك لعج يأ لَم َمَلَأ :هلوق يف هّصق ام مهيلع ىلاعت هللا لسرأ ةبعكلا

 ؛تاعامج :2: َليِباَبَأ اًريَط َمْيَلَع َلَسَرََو ؟كالهو راسخ :2: ليلْضَت ىف ةبعكلا

 .نيكسو حاتفمو لوجعك ليبإ وأ لابإ وأ لوبأ هدحاو :ليقو ءهل دحاو ال :ليق

 2: ٍلوُحَأَم بضعك َمُهَلَعَج .خوبطم نيط +: ليس نّم ٍةَراَجي مهيِمرَ
 هرجحب دحاو لك ىلاعت هللا مهكلهأ يأ ,هتنفأو هتسادو باودلا هتلكأ عرز قروك

 لجرلاو ةضيبلا قرخي .ةصمحلا نم رغصأو ةسدعلا نم ربكأ وهو «هممسا هيلع بوتكملا

 ا ا .ضرألا ىلإ لصيو ليفلاو

 ةدحوملا نوكسو ةزمهلا حتفب :ةهربأ .نميلاب دلب وهو "ءاعنصب" :هلوقو ءمرشألا حابصلا نب ةهربأ يأ :ةهربأ

 ريسفت) .ةكم نم اهيلإ جاحلا فرصيل ؛ادبعم يأ :هتسينك (نيلامكلا ريسفت) .هحولا ضيبألا :ةشبحلاب هانعم

 (نيلامكلا ريسفت) .دحاو الب عمج قرف ليبابأ :"سوماقلا" يف «ديدايعو ريطاسأك :ليبابأ (نيلامكلا

 :انذ ةشئاع تلاقو ءاهلثم اهدعب الو اهلبق ري مل ءامسلا نم اريط تناك :ريبح نب ديعس لاق :خلإ ليبابأ اريط

 امي برضت يلا برغملا ءاقنعلا اُنإ :ليقو «ءءادوسو رمحأ طيواطولا هابشأ تناك لب :ليقو ء«فيطاطنخلاب هبشأ يه

 (لمحللا ةيشاح) ."نزاخلا ريسفت" .لإ تءاج ثيح نم ريطلا تعجر مهكاله مت املو (يبطرقلا ريسفت) .لاثمألا
 .نيكاكس هعمجو "نيكسو" :هلوقو «حيتافم هعمجو "حاتفمو" :هلوقو «ليجاجع هعمجو :لوجعك
 هلعج يأ ثورلا نم ةثلثملا ءاثلاو ءارلاب هتئارف :ريسافتلا رئاس يفو باتكلا خسن يف اذك «سودلا نم :خلإ هتسادو

 هتثارو :هباوصو :"لمجلا" يفو ,ديصحلا سود :سودلا :"حارصلا" يفو ,هتطو :هتسادو (نيلامكلا ريسفت) .اثور

 ءلكؤي بح :ةصمح :ةصمحلا نم .اهربد نم هجرخأ يأ هتثار نئعمو :”يواضيبلا ةيشاح" يفو ءاثور هتقلأ يأ
 (حارصلا) .ةذونخلا :ةضيبلا "ةضيبلا قرخي" :هلوقو



 شيرق ةروس 78 نوثالثلا ءزجلا

 .ُهلَص يبلا دلوم ماع اذه ناكو

 تايآ عبرأ ةيندم وأ ةيكم شيرق ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نميلا ىلإ ٍءآَتِشلآ ةلحر ذملاب "فلآ" ردصم وهو ديكأت مهِفْلإ © شير ٍفلليإل

 ماع دلو :نولوقي مهنإف حصألا لوقلا وه اذهو (يطرقلا ريسفت) .اموي نيسمخب هدلوم لبق يأ :يبنلا دلوم ماع
 .ةنس نيرشعو ثالثب :ليقو «ةنس نيعبرأب 2 هتدالو لبق ليفلا ماع ناك :ليقو «هدلومل اخيرات هنولعجيو ليفلا

 هودحويل ؛هللا معنب مهريكذتو «شيرق ىلع نانتمالا اهيف ركذ يلا ةروسلا يأ :شيرق ةروس (لمجلا ةيشاح)
 (يواصلا ةيشاح) .هوركشيو
 لاق ,«"لوكأم فصعك مهلعجف" :هلوق نم اهلبق ةروسلا يف ام هنأ :اهدحأ .هحوأ ةيآلا هذه قلعتم يف :فاليإل

 يف امهو هب الإ حصي ال اقلعت هلبق يذ تيبلا نيعم قلعتي نأ وهو ءرعشلا يف نيمضتلا ةلزنمب اذهو :يرشخمزلا
 ةروسب ىلوألا يف أرقو «برغملا نم ةيناثلا ةعكرلا يف امهأرق هنأ :رمع نعو «لصف الب ةدحاو ةروس يبأ فحصم

 كلذك ناك ول هنأب ةعامج لوقلا اذه درو :لاق يفوحلا نأ الإ ءشفحألا نسحلا وبأ بهذ اذه ىلإو خلإ نيتلاو

 هنأ :يناثلا ءكلذ مدع ىلع لدي ام امهنيب لصفلا ىلع عيمجلا عامجإ يفو "رت ملأ" ةروس ضعب "فاليإل" ناكل

 ةلحر شيرق فاليإل اوبجعا :هريدقت :ليقو ءشيرق فاليإل ليفلا باحصأ كالهإ يأ «كلذ انلعف :هريدقت رمضم

 نم مالكلا يف امل ءافلا تلحد امنإو "اودبعيلف" :هلوق هنأ :ثلاثلا ءتيبلا اذه بر ةدابع مهكرتو فيصلاو ءاتشلا

 (لمجلا ةيشاح) .مهيلع همعن رهظأ اف ؛مهفاليإل هودبعيلف همعن رئاسل هودبعي مل نإف يأ ءطرشلا نيعم
 .#تيبلا اذه بر اودبعيلفإ» :ىلاعت هلوقب قلعتم ءفيصلاو ءاتشلا ةرفس مهفيلأف «شيرقلا فيلأتل :شيرق فاليإل

 ديقلل لدبأ مث فاليإلا قلطأ «ريسافتلا رئاس يف امك هنع الدب هلعج رهاظلا هلبق امل يأ :ديكأت (يواضيبلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) ."اناميإ نمآ" ك ةفورعملا ةفلألا نم "لعفأ" ةنزب يأ :فلآ (نيلامكلا ريسفت) .ميظعتلل هنع لوعفملاب

 يف دهعلا ئيعمب فاليإلا لعجي دقو «"مهفاليإ"ل هب لوعفم ةلحرلاو ءراح هئاوه نأل :نميلا ىلإ ءاتشلا ةلحر

 هلعفو ءحلاصيو دهاعي فلاؤي عم :نييبرغلا يف لاق ةلحرلا ىلع وأ ةلحرلل يأ ضفاخلا عزنب بوصنم ؛ةلحرلا
 ةءارقلا هجو ملعي هنمو «لعفأ نزو ىلع فلآ هنم لعفلا نوكي دقو «ءاي ريغب فالأ هردصمو «لعاف ةنز ىلع فلآ

 ىلإ فلاؤي مشاه ناك .كولملا نيبو مهنيب ناك دوهع :فاليإلاو :لاق «رماع نبا ةءارق وه امك ءاهمدعو ءايلاب

 يف فاليإلا :'"سوماقلا" يفو «ةشبحلاو رصم كلم نافلاؤي سمه دبعو لفونو «نميلا ىلإ بلطملاو ءماشلا كلم
 - «ةشبحلا ىلع سمش دبعو ؛ماشلا ىلإ فلاؤي ناكو ءماشلا كلم نم مشاه ذحأ ءدهعلا ليزنتلا



 نوعاملا ةروس 7000 نوثالثلا ءزجلا

 ةماقإلا ىلع ةراجتلل ؛نيتلحرلاب نونيعتسي ماع لك يف ماشلا ىلإ 2 ٍفيّصلآ ةلحرَو

 هب قلعت او .ةنانك نب مضنل لا دلو مهو (ءمهرخف وه يذلا تيبلا ةمدخل ةكمب

 3 1 5 قا هش ل ع و ل هور صك يل : () 1 ٠
 نم يأ عوج نم مِهَمَعطا فعلا 6) ِتيَبلا اذنه َبَر ةدئاز ءافلاو فاليإل
 ةكمب عرزلا مدعل ؛عوجلا مهبيصي ناكو هلجأ نم يأ 09 فّوخ نم مُهَنُماَءَو هلجأ

 .ليفلا شيج اوفاخو

 در بو مسوس عا ةينذمه و أ ةيكم نوعاملا ةروس

 ضرعتي الف «ةوحخألا هذه لايحب راصمألا هذه ىلإ نوفلتخي شيرق راح ناكو «سراف ىلإ لفونو «نميلا ىلإ بلطملاو -
 فاليإل اوبجعا يأ بجعتلل ماللاو .هل انامأ هرفس ةيحان كلم نم اليح ذحأ مهنم خأ لك ناكو «مهمل
 درفأ هنأ الإ «ةينثتلا ظفل ىلع فيصلاو ءاتشلا ّيلحر لصألا ناكو :فيصلاو (نيلامكلا ريسفت) .شيرق

 (نيلامكلا ريسفت) .عرض الو هيف عرزال ايداو ناك :ةكمب (نيلامكلا ريسفت) .سبللا نم ال ةلحرلا
 «بسكتلا :شرقتلاو شرقلاو «ةراجتلاب مهعمجو لاملا مهبسكل ؛كلذب اوبقل ءنالوق :ةنانك نب رضنلا دلو مهو

 :اض سابع نبا نعو «لاملا عمج ىلع اصارح اراحت اوناك مهو ؛عمجي يأ شرقيو «هلايعب شرقي نالف :لاقي عمجلاو
 «لكؤت الو لكأت يهو «هلكأ الإ نيمسلاو ثغلا نم ءيشلا رمت ال ءرحبلا يف ةميظع ةيرحب ةباد مساب كلذب اوم

 ىلإ هضعب مضو ءانههو انهه نم هعمجو هعطق :هشرقي هشرق :"سوماقلا" يفو ؛'ملاعملا" يف اذك «ىلعت الو ولعتو
 يف عمتجا ةنانك نب رضنلا نأل وأ اهورتشيف تاعايبلا نوشرقتي اوناك مهنأل وأ ؛مرحلا ىلإ مهعمجل شيرق هنمو «ضعب
 جاحلا نوشتغي اوناك مهنأل وأ ,ديدش يأ شرق لمج هنأك :اولاقف هموق ىلإ ءاج هنأل وأ ءشرقت الاقف اموي هبو

 (نيلامكلا ريسفت) .اهلك رحبلا باود هفاخي ةيرحب ةباد وهو «ءشرقلا رغصمم. تيمسو ءاهتلخ نودسيف
 ةفالخلا نوكت نأ فوح نم مهنمآو «ماذجلا مهتدلبب مهبيصي الف «ماذحلا فوخ نم مهنمآ اضيأو :عرزلا مدعل

 (لمجلا ةيشاح) .اهلبق امل ةروسلا هذه ةبسانم هجو اذهو :ليفلا شيج اوفاخو (ريبكلا ريسفتلا) .مهريغ يف
 لولس نبا يبأ نب هللا دبع يف ةنيدملاب :ياثلاو «لئاو نب صاعلا يف ةكمب ل لوألا اهفصن يأ :اهفصنو اهفصن وأ
 نيلصملا مهتيمستو «هبارضأو لئاو نب صاعلاك ةكم رافكل اخيبوت نوكت يكم اهعيمج نأب لوقلا ىلعو «قفانملا
 يبأ نب هللا دبعك ةنيدملا يف نينئاكلا نيقفانملل اخيبوت نوكي يندم هنأب لوقلا ىلعو ؛مهيلع ةضورفم اهأب

 روكذملا ديعولاف ءببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب لك ىلع ةربعلاو ,مهنطاب رابتعاب نيدلاب مهبيذكتو «هبارضأو
 (يواصلا ةيشاح) .فاصوألا كلتب فصتا نإ“



 نوعاملا ةروس "0 نونالثلا ءزجلا

 هفرعت مل نإو ؛هتفرع له يأ ءءازحلاو باسحلاب © ي.ريدلآب ُبْدَكُي ىلا َتْيَءَر
 .هقح نع فنعب هعفدي يأ (2) َميِتمْلا ٌعُدِي

 صاعلا يف تلزن .هماعطإ يأ © نيكَسِمْلا ٍماَعَط لع هريغ الو هسفن ضخم لَو

 َمِماَلَص نَع َمُه َنينلا © © تالصملل ليو .: .ةريخملا نب ديلولا وأ .لئاو نب
 ةالصلا ف ©© َوُهآَرُي َمُه َنيِذَلآ .اهتقو نع افورخوؤي نولفاغ م 5 َنوُهاَس

 .ةعّصقلاو ردقلاو سأفلاو ةربإلاك © َنوُعاَمْلآ َنوُعَتمَيَو .اهريغو

 7 58 م

 فزذلا ءافلا دعب "وه" ريدقتب كللنف

 (نيلامكلا ريسفت) .دحاو لوعفملا ىلإ ىدعتي يذلا ةفرعملا نعم. ةيملع ةيؤرلا نأ نعي :خلإ هتفرع له يأ
 ةلمجلاف لك ىلعو ؛هربخ فوصوملاو ءأدتبم ةراشإلا مسا لعج زوجي لب ؛مزالب سيل ريدقتلا اذهو :وه ريدقتب
 (لمجلا ةيشاح) .حراشلا هردق امك ءردقملا طرشلا باوح يف ةعقاولا ءافلا امب تنرق اذلف «ةيمسا

 بيذكتلا ملع فيعضلا ءاذيإ ىلع مادقإلاو فورعملا عنم لعج «ةوفحلاو فنعلاب عفدلا :عدلا :ميتيلا عدي

 (حارصلا) .ةوسقلاو ةدشلا :فنعلا :فنعب (نيلامكلا ريسفت) .ءازجلاب

 ءانايب وأ الدب وأ اتعن اعبات هرورحم نوكي نأو ؛هبوصنم نوكي نأو «لحما عوفرم نوكي نأ زوحي :خإ مه نيذلا

 "نوءاري" :هلوقو ءلوصوملل اعبات نوكي نأو «نيلصملل اعبات نوكي نأ لمتحي هنأ الإ «ىناثلا لوصوملا كلذكو

 ءةحضاو اهيف ةلعافملاف «هيلع ءانثلا هنوري مهو هلمع سانلا ىري يئارملا نأ ةآرملا عمو «نولتاقيك نويئاري هلصأ

 (لمجلا ةيشاح) .كلذ قيقحت مدقت دقو

 نعو ءاعوفرم صاقو يبأ نب دعس نع ريرج نبأ هجرحأ اذك «ةلفغلا هحول نايب ءاهتقو نع انورحوي :نولفاغ
 يذلا هلل دمحلا :لاق نسحلا نعو «ةينالعلا يف اهفولصي رسلا يف ةالصلا نوكرتي نوقفانملا مه :ان# سابع نبا

 ثيدح وأ ناطيش ةسوسوب ملسم هنع ولخي ال ةالصلا يف وهسلا نإف ؛مهتالص يف :لقي ملو ءمهتالص نع :لاق

 (نيلامكلا ريسفت) .سفن
 داز ءردقلا ةيراع لَو هدهع ىلع نوعاملا دعن انك :دوعسم نبا نع يئاسنلا جرخأ :ّلإ سأفلاو ةربإلاك
 :نوعاملا سأر :ةمركع نع متاح يبأ نبالو «كلذ هابشأ ولدلا عنم نوعاملا ظفلب متاح يبأ نبالو «سأفلاو :رازبلا

 لوعاف د .رانلاو حلملا لثم هنع عنملا لحي ال ام نوعاملا :ليقو «ةربإلاو ولدلاو «لحنملا هاندأو لاملا ةاكز

 وه «هريغو يوغبلا هنع لقن امك «برطق هلاق «ليلق ءيش يأ نعم هل ام :لاقي «ريقحلا ءيشلا نيعمب نعملا نم

 ظ (نيلامكلا ريسفت) .هيف فرصتو بلقف هناعأ نم لوعفم



 رثوكلا ةروس /؟ نوثالغلا ءزجلا

 تايآ ثالث ةيندم وأ ةيكم رثوكلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وأ «هتمأ هيلع درت هضوح وهو «ةنجلا يف رهف وه ركل دمع ان طع نإ

 ديع ةالص َكَبَرِل ِلَصَف .اهوحنو ةعافشلاو نآرقلاو ةوبنلا نم ريثكلا ريخلا :رثوكلا

 نع عطقنملا 2 2 ديتألا وه كضغبم يأ كَتِناَش ءرإ .ككسن و َدََو رحنلا

 ب لئاو نب صاعلا يف تلزن .بقعلا عطقنملا وأ ءريخخ لك
 لهج يبأ يف :ليقو '

 ا اا ال قطا لور او سف او )واصلا اهو ول ا عئالا 2 كوكل ع هب رف هر دل هب ويف لاف اورام فاو إلا و 418 4 راما خم مساقلا هنبا توم

 دهاجمو ةمركعو نسحلا لوق يف يأ "ةيندم وأ" :هلوقو ءروهمجلاو لتاقمو يبلكلاو سابع نبا لوق يف يأ :ةيكم
 يف 2 هللا لوسر عم ىقالت يمهسلا لئاو نب صاعلا نأ :وهو لوزنلا ببس هديؤيو «لوألا روهشملاو «ةداتقو
 يذلا نم :هل اولاق لحد املف ,دجسملا يف سولج شيرق ديدانص نم سانو انثدحتف «مهس نب باب دنع دجسملا

 ةروسلا تلزن ةلاقملا كلت لاق املف مساقلا هدلو يفوت دق ناكو دك يبنلا هب يعي رتبألا كلذ :لاقف ؟هعم ثدحت
 (ئيزاصلا ةيطاحوا 585 هل اريشبتو ةيلست
 هنإف" :لاق ملعأ هلوسرو هللا :انلق ؟رثوكلا ام نوردتأ :لاق د هنأ سنأ نع ملسم ىور :خلإ ةنجلا يف رف وه

 :تلق نإف .رهنلا وه ضوحلا نأب رعشي اذهو .ثيدحلا ,"ةمايقلا موي ٍتمأ هيلع درت ضوح وه «يبر ندعو رهف
 فقوملا يف :امهدحأ ؛نيضوح ٌدُُي يبلل نإ :يبطرقلا لاق امك حيحصلا :انلق ؟ةنحلا يف رهنلاو فقوملا ف ضوحلا
 ثيدح رهاظ وهو «فنصملا مالك هيلع ئتبيو ءارثوك ىمسي امهنم لكو «ةنجلا لخاد :رخآلاو ,«طارصلا ىلع

 ةغلابملل هتغيصو ءرثوكك ةفص وأ رهوجل مسا «لفنلا نم لفونك ةرثكلا نم لعوف :خلإ رثوكلا وأ .ملسم
 (نيلامكلا ريسفت) .ريخلا وهو ردقم هفوصومو
 لبإلا ف وهو «كاياحضو كاياده يأ :كككسن .منغلاو رقبلا يف حبذلا ةلزنمب لبإلا وهو رحنلا نم رمأ :رحناو

 رحنلاو «نيدلا دامعو تاداجلا ني ةالصلا نأل ؛ركذلاب رحنلاو ةالصلا صخو 0 رقبلا يف حبذلا ةلزنمب

 ةيشاحإ .هدابع قوقحو هللا قوقحب مايقلا نيتلصخلا كلت يفف «دابعلا قوقحب مايق هنأ كش الو «ماعطلا ماعطإ هيف

 .همدعل همدعو هفلخ هنوكل ؛بنذلاب يقابلا رثألاو دلولا هبش ةراعتسا اذهف ءبنذلا عوطقم يأ :رعبألا (يواصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هتاداعم ىلع ىقبو ٌدُكك يبلا نم ىداع نم لك لسن تدقو
 (حارصلا) .دلولا :ةبقاعلاو (حارصلا) .هدلو دلوو هدلو :لجرلا بقع :بقعلا



 نورفاكلا ةروس ؟ب؟ نوثالغلا ءزجلا

 ةنس كحهلإ دبعن و ةنس انتحلآ دبعت :ّص

 سل وج ا مس ا و < هءص ويغادر ىو

 و .مانصألا نم 9 َنوُدّبْعَت اَم ب لاخلا يف كيم أ آل © تروريحلا اًبأتي لق

 و .هدحو ىلاعت هللا وهو 22) د آم لاحلا يف نودع

 5 0 هس 0 - ا 3 هم 2 - 00 3-14
 0 ا ا لابقتسالا 5 نودبع متنا الو 1ك متدبع اه

 نوكيف ءالام هوطعي نأ ىلع دلك هللا لوسر تعد اشيرق نأ :سابع نبا نع ياربطلاو ريرح نبا جرخأ :تلزن
 ءوسب اهركذت املو ءانتشآ متش نع فكو «دمحم اي كل اذه :اولاقف ءءاسنلا نم دارأ ام هوجوزتيو ةكم لهأ نيغأ

 كهلإ دبعنو ةنس انتشآ دبعت :اولاق ؟يه ام :لاق ,حالص اهيف كلو ةدحاو ةلصخ كيلع ضرعن انإف «لعفت مل نإف

 .."نورفاكلا اهيأ اي لق" تلزنف «هللا دنع نم يحولا نم لحو زع يبر نم يتأي ام رظنا :لاق «ةنس
 :اولاق شيرق نم اطهر نأ يور «نونمؤي ال مهنأ هللا ملع دق نوصوصخم ةرفك نوبطاحملا :نورفاكلا اهيأ اي لق

 :اولاق «هريغ هللاب كرشأ نأ هللا ذاعم :لاقف «ةنس كهلإ دبعنو ةنس انتهلآ دبعت «كنيد عبتنو اننيد عبتاف مله دمحم اي

 مهيلع اهأرقف شيرق نم الملا هيفو مارحلا دجسم ىلإ ادغف «تلزنف «كهلإ دبعنو كقدصن انتلآ ضعب ملتساف

 (كرادملا ريسفت) .اوسيأف

 "ام" نأ امك «لابقتسالا نعم. عراضم ىلع الإ لحدت ال "ال" نإف ؛لبقتسي اميف يأ :يواضيبلا يف لاق :دبعأ ال

 الإ ابلاغ لحدت ال "ال" نأل ؛لبقتسي اميف يأ :"نايبلا حور" يف اضيأو «لاحلا ئيع عراضم ىلع الإ لحدت ال

 ديكأت "نل" نأ ىرت الأ «لاحلا عم يف عراضم ىلع الإ لخدت ال "ام" نأ امك لابقتسالا نعم يف عراضم ىلع

 ,مكتحلا ةدابع نم نم هنوبلطت ام لبقتسملا يف لعفأ ال :ئعملاو "ال" هلصأ "نل" يف ليلخلا لاق ؛"ال" هيفني اميف

 يناثلاو لاحلل لوألا لعجنف ءرمألا بلقن نأ :يناثلا هحولا :"ريبكلا" يف لاق نكل ؛هريغو "دوعسلا يبأ" يف هلثمو

 "متدبع ام دباع انأ" :انلوق موهفمل عفر هنأ لابقتسالل "متدبع ام دباع انأ الو" :هلوق نأ ىلع ليلدلاو «لابقتسالل

 :مهضعب لاق :ثلاثلا هجولا «لابقتسالا هنم مهف "اديز لتاق انأ" :لاق ول هنأ ليلدب لابقتسالل اذه نأ كش الو

 .راركتلل اعفد ؛لابقتسالاب يناثلاو لاحلاب امهدحأ صتخت انكلو «لابقتسالاو لاحلل حلصي امهنم دحاو لك

 (يواصلا ةيشاحإ) .مهتواقش رهظتل ؛كلذب هيبن ربحأف ءادبأ نونمؤي ال مهنأ هللا ملع موق يف اذه يأ :لابقتسالا يف



 رصنلا ةروس 7؟ب 5 نوثالغلا ءرجلا

 ةحجو ىلع هللا ىلع "نه قالطإو «نلونمؤي ا مهن مهنم هللا ملع ا ام

 .برحلاب رمؤي نأ لبق اذهو .مالسإلا 0 نيد َىِلَو كرشلا زكئيِد ركل .ةلباقملا
 .نيلاحلا ف بوقعي اهتبثأو .الصوو افقو ةعبسلا ءارقلا ةفاضإلا ءاي فذحو

 اذإ
 .٠ ٠ ا - 3 ع يندم 22 رات سا

 هيف لحخدي ناك ام دعب تاعامج © اًجاّوفا مالسإلا يأ هللا نيد ىف تر > دي

 000 .نيعئاط ضرألا راطقأ نم برعلا ءاجج ةكم حتف دعب كلذو .بحاو دحاو

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل افوكسو ءصفحو ريثك نباو عفانل ءاي حتفب :يلو
 ةراعتسا هيفف .ققحتو لصح دارملاو ءرضح اذإ بئاغلا دوجوملل مسا :لصألا يف ءيحملا :خلإ هللا رصن ءاج اذإ

 ءيجباب ربعو «"لصح" نيعمب "ءاج" ظفل هنم قتشا مث ,ءيجم اب هتقو روضح دنع رصنلا لوصح هبش ثيح «ةيعبت
 دوجوم هنأك ءلصاحلاك وهف هلوصح هللا ردق ام نأو ءامل ةنيعملا اهتاقوأ ىلإ لزألا نم ةهحوتم رومألا نأب اراعشإ

 نإ امباب ىلع يهو ءامياوج عقاولا "حبس "ب بوصنم نامزلا نم لبقتسي امك فرظ "اذإ"و .هتبيغ نم رضح
 لمكأ :هريدقت فوذحمم ةقلعتم "ذإ" ئيعمب "اذإ" ف حتفلا دعب لوزنلا ناك نإف «حتفلا لبق تلزن ةروسلا تناك

 عنمي الو «رثكألا لوق ىلع ءازجلا "اذإ" يف لماعلا :ءاج اذإ (يواصلا ةيشاح) .دابعلا ىلع ةمعنلا متأو رمألا هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .نيققحلا بهذم ىلع هيلإ افاضم "اذإ" سيلو «طرشلا لبق لمعلا نم ءافلا
 حتفلابو «تافصلاو ءامسألا تايلجتب يسدقلا دييأتلاو يوكلملا ددملا وه رصنلاب داري نأ نكميو ةكم حتف :حتفلاو

 حتفلا نأ كش الو «يتاذلا فشكلاو «ةيدحألا ةيهلإلا ةرضحلا باب حتف وهو «هءارو حتف ال يذلا قلطملا حتفلا وه

 :يناثلاو .قحلا لاعفأ يف اهلاعفأ ءانفإب سفنلا سح باجح فشكب بلقلا ماقم يف لاعفألا توكلم حتف وه لوألا

 حتف وه :ثلاثلاو .هتافص يف اتافص ءانفإب اههايغ باجح فشكب حورلا ماقم يف تافصلا توربح حتف وه

 يئبطابلا حتفلاو رصنلا اذه هل لصح نمو «هتاذ يف اهتاذ ءانفإب اهمهو باجح فشكب رسلا ماقم يف تاذلا توهال

 ىقبي ال تاياهنلا ةيامن ىلإ لوصولا دنعو ةمحرلا باب نم حتفلاو رصنلا نأل ؛اضيأ يرهاظلا حتفلاو رصنلا هل لصح

 ."نايبلا حور" نم صخلم ءالصأ رثأ طخسلا نم



 رصنلا ةروس ؟ نوثالغلا ءرجلا

 “ا يد هر اص 2 50008 2 مخ ب وا

 ع ناكو باو ناح ءهنإ ُهرِفْغَتَساَو هدمحب اسبلتم يأ كبَر دمي حّبسف

 بوتأو هللا رفغتسأ .هلدمحنو هللا ناحبس" :لوق نم رثكي ةروسلا هذه لوزن دعب

 لص يفوتو .نامث ةنس ناضمر ف ةكم حتف ناكو .هلجأ برتقا دق هنأ اب ملعو "هيلإ

 ما. او مام او او ءاواو وو واو و و و دو ده اهله لا سو وود يس سم وشم نسي وذل مون

 هركذ امك كسفنل امضه رفغتسا وأ «ناإلا ىلع ةبظاوملا يف كتمأ كب يدتقتل ؛هنارفغ بلطا يأ :هرفغتساو

 ظ .ةبوتلا نم رثكتسي نأ يغبني هلحأ برق اذإ لقاعلا نأ ىلع هب هبنو ."نايبلا حور" «هريغو "بيطنخلا"

 مهللا ,كدمحبو مهللا كناحبس :هعوكر ف لوقي نأ رثكي د5 ناكو :لوقت اهنأ ةشئاع نع يور :لوق نم رثكي

 (نيلامكلا ريسفت) .يراخبلا هاور «نآرقلا لوأتي «يل رفغا
 ْتْمَمْنَأَو مكتيد ْمُكَل تلمكأ ٌمْوُيْلا» لزن مث ؛عادولا ةجح يف نيم. ةروسلا هذه تلزن :رمع نبا نعو :امب ملعو

 ءاموي نيسمخ اهدعب شاعف «ةلالكلا ةيآ تلزن مث ءاموي نينامث اهدعب نو يبلا شاعف "٠(« :ةدئاملا) «يتمُغن ْمُكْيَلَع
 مايأ ةعبس :ليقو ءاموي نيرشعو ادحأ اهدعب شاعف ١8١( :ةرقبلا) 4مللا دل نقل كود ار اوقئاوو لزن مث

 كلذو و هلل لوسر يعن ىلع تلد ةروسلا هذه نأ ىلع ةباحصلا قفتا :يزارلا لاقو .كلذ ريغ :ليقو

 ةبطخ يف هلك هلوق وهو «رييختلا ركذو ؛ةروسلا بقع دك هللا لوسر بط امل كلذ اوفرع مهنأ :اهدحأ ءهوجول
 كانيدف :ركب وبأ لاقف «هللا ءاقل راتخاف «هئاقل نيبو ايندلا نيب ىلاعت هللا هريخ ادبع نإ :ةروسلا هذه تلزن امل

 لد اجاوفأ نيدلا يف سانلا لوخدو حتفلاو رصنلا لوصح ركذ امل هنأ :اهيناث ءاندالوأو انئابآو انلاومأو انسفنأب

 :ليق امك ناصقنلاو لاوزلا هبقعي كلذو «مامتلاو لامكلا لوصح ىلع كلذ

 مت :ليق اذإ الاوز عقوت هصقن ادب رمأ مت اذإ

 اذه ناكف «ةمألا رمأب هلاغتشا نم هعنمي كلذب هلاغتشاو ءاقلطم رافغتسالاو دمحلاو حيبستلاب هرمأ ىلاعت هنأ :اهثلا

 لوزعملاك ناكل كلذ دعب لَو يقب ول ذإ ؛لحألا ءاضقنا يضتقي كلذو ءلمكو مت دق غيلبتلا رمأ نأ ىلع هيبنتلاك
 (لمجلا ةيشاح) .زئاج ريغ كلذو «ةلاسرلا نم

 نأب :بيجأو ؟رشع ىدحإ ةنس باوصلاف «ميهاربإ هدلو اهيف يثوتو اهيف جح رشع ةنس نإ :تلق نإ :خلإ يفوتو
 تناكف لوألا عيبر نم تلخ ةرشع نثال تناك ةرجهلا نأل كلذو «ةنيدملا ىلإ ةرجملا نم رشع مامت ىلع دارملا

 ةيداحلا نم تضم ءيشو نيرهشل تناك نإو «ةرجحلا نم خيرأتلا لعل رظنلاب ةرشاعلا سأر ىلع ٌةُنك هتافو
 لعجلا رظنلاب ةرشع ىدحإ ةنس يوت :لاقي نأ حصيف مرحملا وهو ةيعرشلا ةنسلا لوأ نم خيراتلا ربتعا اذإ «ةرشع

 (يواصلا ةيشاح) .ةنيدملا هلوحخد موي نم خيراتلا لعجل رظنلاب رشع ةنس يقوتو «مرحملا نم خيراتلا



 عامجإلاب يأ

 ميحرلا نمحرلا لا

 :بهل وبأ همع لاقف «' ديدش باذع يدي نيب مكل ريذن 0 :لاقو هموق لَك اعد الل
 نانعيشلا هور

 ل ءانتوعد اذملأ كلل اين

 لاعفألا رثكأ نأل رابغ تروا اين رفو هتلمج يأ ٍبَهَل يب 11 ترسخ تك

 هللا هكلهأ :مهطوقك ربح هذهو هوه رسح 4 تو ءاعد ةلمجلا هذهو ءاممك لوازت

 ا 3 نبا لوقي ام ناك نإ :لاقف باذعلاب يبلا هفوح املو .كله دقو

 ا

 يأ .هبسكو 2 0 0 اَمَو ا و اع

 امك يناثلاو ءاعد لوألا :خلإ تبت (يواصلا ةيشاح) .نيرفاكلاو نينمؤملا يأ "هموق" :هلوقو «ىدان يأ :اعد امل

 .هسفن ىلع ءاعد :يناثلاو ؛هيدي ىلع ءاعد :ىلوألا «ناتيئاعد ناتلمحلا :ليقو «ءارفلا نع يكحو «فنصملا هركذ

 .هادي تبت هنم لاقي «كالهلاو راسخلا :بابتلا :" حارصلا" يف ,تكلهو :ترسخ تبت (نيلامكلا ريسفت)

 .ةلوصوم اهنوك لمتحي «ةيردصم "ام" نأ ىلإ ريشي :هبسك

 لاقف 225 يبلل ىذألا ديدش ةبتع هدلو ناكو [.هيبأ نم ثرو يذلا :ليقو ءهبسك نم ناسنإلا دلو نأل| :هدلو يأ 1

 ماشلا ىلإ رفاسف .هكردت نأ دب ال ةوعدلا هذه نأ فرعي بهل وبأ ناكف «كبالك نم ابلك هيلع طلس مهللا :فك يبلا

 نوطيحم مهو هب ةطيحم لمحلاو ,مهطسو نوكيل ؛مان اذإ هب نوقدحي اوناكف «ةوعدلا هذه نم هوجنيل قافرلا هب ىصوأف
 نم دلولا ناك امنإو .هسأر علتقاف هيلإ لصو ىح سانلا ممشتف دسألا ءاج لب كلذ هعفني ملف ءممي ةطيحم باكرلاو ءامب

 نيالا سفن هديتك قيمنا وةكإو ب ةيبتك ىف مك دحا لكي ام يبا 1188: هلوقل عشك
 رانلل امزالم بمحل ابأ راصف ءاهانعم ققحت نأ ىلإ تعجحرو تلآ هينكت نأ يأ اهعجرم يأ :هتينكت لام يهف

 ىلإ هرمأ عجر مث ,خلإ ههجو بهلتل ةينكلا هذهبي الوأ نيك هنأ يأ ءركذ ام هتينكتل ةلع "خلإ ههجو بهلتل" :هلوقو
 -  هركذ فيك باوح "هتينكت لآم يهف" :هلوق :"يحخركلا" ةرابعو ءاهل امزالمو رانلا لهأ نم راص نأ



 صاللخإلا ةروس ىفحخح نوثالثلا ءرجلا

 1 لالالا ا 1 1 1 ري رس < 0 5 سا

 هتأرماو وه رانلا لحدي

 كوشلا 9 بطَحلآ_ بصنلاو عفرلاب ةَلاَمَح ,ليمج ْمأ يهو ءهتفصو لوعفملاب
 1 مص نايفس يبأ تح

 يأ () دسم نّي ٌَلْبَح اهقنع اًمديج ىف .ْدُت يبلا قيرط يف هيقلت نادعسلاو ل“ يلا دق لا 5 1 / ٍ 02 00000
 ربخخ وأ «"هتأرم"ل تعن وه يذلا "بطحلا ةلامح" نم لاح ةلمحجلا هذهو .فيل

 ظ .رذقم أدتبم

 تايآ سمخ وأ عبرأ ةيندم وأ ةيكم صالخإلا ةروس

 نإف ؛اهل هلاح ةقفاومل هتينكب هركذ هنأ :هحاضيإو «مارتحاو ماركإ كلذ نأ عم ىزعلا دبع وهو هما نود هتينكب -

 ؛ةقيقح عقاولا فالح همساب هركذ نأل وأ .همسا نود هتينكب الإ رهتشي مل هنأل وأ ءبهللا تاذ رانلا ىلإ هريصم
 يبأ تحأ برح تنب يهو "ليمج مأ يهو" :هلوق ,خلإ ههحو بهلتل نيك امنإو ىزعلا دبع ال هللا دبع هنأل
 . "كرادملا" يف اذك «نايفس

 ةفص يهو ةغلابم ةغيص هنألو «يضملا دارملا ذإ ؛ةيقيقح ةفاضإلا نأل ؛"هتأرمإ"ل تعن هنأ ىلعف عفرلا امأ :عفرلاب

 ىلع هوجولا هذهو ةلامح يه يأ ءرمضملا أدتبملا ربح نوكي نأو ةيلدبلا ىلع اعوفرم نوكي نأ اضيأ زوحو ةهبشم

 ةلمحلا فطع نم نوكيو «هربخ يهف أدتبم ناك اذإ امأو ,نكتسملا ريمضلا ىلع افوطعم هتأرما نوكي نأ ريدقت

 (نيلامكلا ريسفت) .بطحلا ةلامح ئيعأ يأ «مذلا ىلعف بصنلا امأو «ةلمحلا ىلع

 يلا ةروصلا ىلع منهج يف هلاح نأ :نيعملاو ءكاحضلاو سابع نبا نع يور اذك :خلإ يبنلا قيرط يف هيقلت

 اذه ىلعو ءايندلا يف بطخلا ةلماح هتأرما نأ :هانعم ليقو ءاهرهظ ىلع كوشلا لمحت نيح ايندلا يف اهيلع تناك

 ران دقوتو سانلا نيب ةوادعلا يقلتو ثيدحلا لقنتو ةميمنلاب يشمت تناك امنأ :ةداتقو دهاحم نعو ءالاح نوكي الف

 الك نأل ؛رازوألاو اياطخلل راعتسم بطحلاف ءاياطخلا ةلامح :رجح نبا لاقو «ةميمنلل راعتسم بطحلاف ءرشلا

 (نيلامكلا ريسفت) .قارحإلا ؤدبم اهنم
 ةمزحلل ةلماح موي تاذ يه امهنيبف ءاهقنع يف اهلعحم فيل نم لبح يف بطتحت تناك ايندلا يف افإ :ليق :دسم نم

 :سابع نبا لاق «ةرخآلا يف اذه :ليقو ءاهلبحب اقنخ اهكلهأف اهذجف كلم اهاتأ اذإ حيرتستل ؛رجح ىلع تدعقف

 ىلع يذلا :فيللا :”حارصلا" ينو ءاهربد نم جرختو اهيف نم لحدت اعارذ نوعبس اهعرذ ديدح نم ةلسلس وه

 ةوادع ركذ اهلبق ىلا يف مدقت امل هنأ اهلبق امل اهتبسانم :صالخإلا ةروس (ام ريغتب يواصلا ةيشاح) .ةلخنلا قنع

 ىلع ةدار ديحوتلاب ةحرصم ةروسلا هذه تءاج بهل وبأ همع وه هيلإ سانلا برقأ اميس الو دو هل نيكرشملا '
 (يواصلا ةيشاح) .نزح هيرتعي الو هريغ ىلإ هلكي ال هللاب قلعت نم نأب اراعشإو ٌوتي هل ةيلست ناثوألا ةدبع



 صالخإللا ةروس فر نوثالغلا ءزجلا

 .ءيش ل اا ىلإ لإ 1 ١ 1
 . ٠ .٠ م

7-1 
 هلل /

 و و 8

 ا وه لق |

 ءافتنال دِلَي مَ .ماودلا ىلع جئاوحلا ْق دوصقملا يأ «ربخو أدتبم ه0 ةكعلا
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 يَ و 2

 ,يفنلاب دصقلا طحَم هنأل ؛هيلع مدقو اوف ب قلعتم "هل" و الئاممو ائفاكم
 وغل فرظ وهو

 . ةهيمس ناجم
 أها

4 
 .ةلصافلل ةياعر ؛اهربخ نع "نكي" مسا وهو "دحأ" رخأو َّس

 هللا وه هنع متلأس يذلا يأ هنع لوؤسملا ىلع دئاعو "وه" ربخ "هللا"ف «2يذمرتلاو دمحأ هاور :خلإ يبنلا لئس

 (نيلامكلا ريسفت) .هربح "دحأ هللا" ةلمجو نأشلل ريمضلا :ليقو ناث ربخ وأ «ةلالحلا يأ هنع لدب دحاو

 ."حارصلا" يف اذك «نيغلاو «جئاوحلا يف دمصي نمو ديسلا :دمصلا :دمصلا

 دمصلا :ليقو ؛هيلإ دمص نم قولغملا ئئعمف قلغلاو صوصقملا نعم. صصقلاك لوعفم عمي لعف وهو :دوصقملا
 نع ريرح نبا هاورو هل فوج ال يذلا هنأ :دوعسم نباو سابع نبا نعو ؛ددؤسلا عاونأ عيمج ف لمك دق يذلا
 ةراشإلل ؛"هللا" ظفل ريركتو :هريسفت دعب اولاق كلذلو «"ءيش هنم جرخي الو ءيش هيف لحدي الف" :اعوفرم ةديرب

 .كلذب نيلئاقلا نيكرشملا ىلع در :دلي مل (نيلامكلا ريسفت) .ةيهولألا قحتسي مل هب فصتي مل نم نأب

 ملو ماسقنالاو ةرثكلل ةلباق ريغ ةيدحألا ةيوه تناك ام :يناشاقلا لاقو (لمجلا ةيشاح) .ريسفت فطع :الئاممو

 ئفاكي ال ذإ ؛دحأ هئفاكي الف ءضحملا مدعلا الإ قلطملا دوجولا ادع ام ذإ ؛امهريغل ةيتاذلا ةدحاولا ةنراقم نكت

 نأ ءارقتسم نكي ملو وغل وه يذلا فرظلا يف لصألا نأ عم يأ :هيلع مدقو .ضحلا دوجولا فرصلا مدعلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هيوبيس نع لقن امك رخؤي
 ناك امل هنإ :ليقو «هل امامتها مدقت ةأفاكملا يفنب دصقلا زكرم ىلاعت هتاذ نأل يأ :يفنلاب دصقلا طيح هنأل

 نوكي اذه ىلعف ,"اوفك" يف نكتسملا نم الاح لعجي دقو «ربخلا نئيعم يف راص مالكلا نعمل الطبم فرظلا طوقس
 ."اوفك" :ىلاعت هلوق وهو :ربخ نع (نيلامكلا ريسفت) .هلصأ ىلع هميلقتو ارقتسم



 قلفلا ةروس ؟با“نأ نوثالغلا ءزجلا

 ديبل رحس امل اهدعب يلاو هذه تلا تايآ سمح «ةيندم وأ ةيكم قلفلا ةروس

 هرمأب هتانب رحس :اولاق ةباحصلا عامجإب

 رضحأف .هلحعكو كلذب هللا هملعأف َةَذْقَع ةهرشع ىدحإ هب رتو يف دك يبلا يدوهيلا

 دعوا دمع ضلع اهيدع ل | ار لاننلك نكد نقرا درغتلاب رمأو 25 هيد نو
 اهنم :ةحخسن : فو

 2 ءاهلك دقعلا تلحنا يح ةفح

 ريغو فلكم ناويح نم 2: 5 00 ا © ىّلفْلا برب ُدوُعَأ لق
 هريغو سابع نبا لوق وه

 6 َبَفَو اَذإ يقِساَع رش نِمَو ٠ .كلذ ريغو مسلاك دامجو فلكم

 ىلاعت هللاب هنم ذاعتسي ام انه نيب ءاهلبق ةروسلا يف ةيهولألا رمأ نيب امل ىلاعت هنأ اهلبق امل اهتبسانم :قلفلا ةروس

 .ةنيدملاب ناك هنإف ءلوزنلا ببس هديؤيو ,حيحصلا وه :ةيندم وأ (يواصلا ةيشاح) .هاوس أجلم ال هنأل
 مرحنا لخدو ةجحلا يذ يف ةيبيدحلا نم دك هللا لوس عحجر امل هنأ :هلصاحو ءمصعألا نبا يأ :ديبل رحس امل

 ناكو «قيرز يئب يف افيلح ناكو ءمصعألا نب ديبل ىلإ دوهيلا ءاسؤر تءاح «ربيخ ةعقو نم غرفو عبس ةنس
 كل لعجب نحنو «ءائيش انرحس هيف رثؤي ملف ادمحم انرحس دقو ءرحسلاب انملعأ يأ انرحسأ تنأ :اولاقف ءارحاس

 ملف نك بلا مدع ناك ايذؤهت امذاخ افا ةزيناند ةثالقا لل ولعت هيف راوي ارد انل هركجسم نأ قلع لامع
 نم ةروص ةلمج نم ناكو امي رحسف «هل اهاطعأو «هطشم نم نانسأ ةدعو ُدتي هللا لوسر ةطاشم ذأ نيح لزي

 ةرشع ىدحإ هيف ءرتو ةرشع ىدحإ ةزورفم اربإ ةروصلا كلت يف لعج دقو نك هللا لوسر ةروص ىلع عمش
 «ةحار اهدعب دجي مث هندب يف املأ ال دجو ةربإ عزنت املكو «ةدقع تلحنا ةيآ أرق املك دك يبلا ناكو ,ةدقع
 رجح نبا لاق «تاياور رهشأ ةتس وأ ةليل نوعبرأ :رحسلا يف اهيف دل يبلا ثكم لا ةدملا يف ةياورلا تفلتعا
 (نيلامكلا ريسفت) .حيحصلا دانسإلاب الوصوم هاندجو دقو «دمتعملا وه ريخألا

 ,قلفلا عم يف لاوقأ دحأ اذه :حبصلا .ريعبلا هيف طبري يذلا لبحلا :رسكلاب لاقعلا :"راتخملا" يفو :لاقع

 ةنمألا لإ فوقنا نم جورخلاب هلاح ريغتي نأ ةذاعتسالا نم ذئاعلا دوصقم نأل ؛نسحلا لؤافتلا ىلإ ةراشإ هرخآو

 ؛ليللا هتشحو ريغتو هراونأ قارشإب ةملظلا لاوز نم هيف امل كلذ ىلع لدأ حبصلاو ءرورسلا ىلإ ةشحولا نمو

 (يواصلا ةيشاح) .هتفحو حبصلاب درسب هلقثو

 هلوق «بورغلا دعب ةملظلا :”حارصلا" فو .ءيش لك يف همالظ لحد اذإ ملظم ليل رش نمو :خلإ رش نمو
 .لحد اذإ ليللا :نسحلا لاق «"بقو اذإ قساغ رش نمو" :ىلاعت



 قلفلا ةروس ؟ م نوثالعلا ءرجلا

 ىف ثفنت رحاوسلا ِتَسْفَتلَآ ّرَش نِمَو .باغ اذإ رمقلا وأ ملظأ اذإ ليللا يأ

 لاقو .قير ريغ نم هلوقت «ءيشب اهيف خفنت طيخلا يف اهدقعت يلا 2) ٍدَقُْعْل
 ةدسح رهظأ 5 ليسح اذإ ٍدساَح 0 نمو ووك كملا اديبل تانبك هعم :يرشخمرلا

 هلك يبلل نيدساحلا دوهيلا نم روكذملا ديبلك هاضتقمب لمعو

 ليل لود دارملاو ,لوخدلا :بوقولا ؛ملظأ اذإ قستغاو ليللا قسغ :لاقي «مالظلا :قسغلا :ملظأ اذإ ليللا يأ

 يأ فوة فيلا قاف ةرمنلا ىد تا ديضتتا لاق هلق هناا تاغ اذ ضقلا وأ ةيرقبلا ةلاغ 00
 لوخدو ةبيغلا يف لمعتسا اذلف «ةرفحلاو ةرقنلا هلصأ :بقولا :يحافخلا لاق ءيذمرتلا هاور ءفسكنا وأ باغ

 ابقو سمشلاو لحد مالظلا بقوو «ءاملا اهيف عمتجي 7 :بقولا :"سوماقلا" فو «ةرقنلا يعم. هتبسانمل ؛مالظلا

 باغ اذإ ليللاو ءرمقلا قساغلاو ؛هتملظ دتشا اقسغ ليللا تقسغ هيفو ءفسكنا وأ لحد رمقلاو «باغ ابوقوو

 نعو ءاهطوقس دنع نيعاوطلا ةرثكل ؛تطقس اذإ ايرثلاو «ربدأ اذإ ليللا يأ "بقو اذإ قساغ رش نم"و «قفشلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ماق اذإ ركذلا رش نم :سابع نبا

 يور امل ,هدادوساو فوسكلاب هئوض باهذل ؛اقساغ رمقلا يمسو ,"قساغ"ل ناث ريسفت :باغ اذإ رمقلا وأ

 هنإف ءاذه رش نم هللاب يذوعت :لاقف رمقلا ىلإ راشأف يديب ٌدْلُك هللا لوسر ذخأ :تلاق امنأ :نض ةشئاع نع

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .بقو اذإ قساغلا
 يف ثفنت «روكذلا معتف سوفنلل ةفص لعجي دقو ءرحاوسلا ءاسنلا تاثافنلاب دارملا يأ ةرحاس عمج :رحاوسلا

 | يوتا يو را رولا قر ال دار اب را ال ا ا ملا

 اورحس اذإ مهكَأ :ميقلا نبا لوق هقباطيو «قيلا هعم يأ " عم" :يرشخمزلا لاقو «لفتلا نم لقأو «خفنلاك ثفنلا

 ؛ديبل ىلإ ثيدحلا يف بسن امنإو «ديبل تانبك ةئيبخلا مهسفنأ ءازجأ ضعب هحزامب سفنب مهلعف ريثأت ىلع اوناعتسا
 (حارصلا) .ليلقلا قيرلا فذق :ثشفنلا :ثفنت (نيلامكلا ريسفت) .كلذب نه هرمأل

 دوسحملا ةمعن لاوز نمت :دسحلا :خلإ دساح رش نمو (يواصلا ةيشاح) .نالوق ثفنلا يفف «قيرلا عم يأ :هعم

 دسح ال" :ثيدح لمح اهيلعو «ةطبغلا نود مومذم دسحلاف ءاهلثم ئمت :ةطبغلاو .اهلثم دساحلل رصي مل نإو هنع

 مدآ سيلبإ دسحف «ءضرألا يف هب يصع بنذ لوأو «ءامسلا يف هب هللا يصع بنذ لوأ دسحلاو «"نيتنثا يف الإ

 (يواصلا ةيشاح) .نوعلمو 3 ضرغبم توقمت دساحلاو «ليباه ليباقو
 راضلا وه لب ءدوسحملا ىلع دوعي هيف ررض الف هرمضأ ارثأ رهظي مل اذإ هنأل ؛هاضتقمب لمعو :هدسح رهظأ

 (نيلامكلا ريسفت) .دساحلا 0-00 نوكي الئل ؛هراهظإب هلوأ امنإو ؛هريغ رورسب همامتغال ؛هسفنل



 سانلا ةروس فضي نوثالثلا ءزجلا

 .اهرش ةّدشل ؛هدعب "قلخ ام" اهل لماشلا ةثالثلا ركذو

 قيايأ تف ةيندم وأ ةيكم سانلا ةروس

 نالدب 29 سانلا ِهنَلِإ 20 سائلآ ِكلَم .مهرودص يف سوسوملا رش نم ةذاعتسالل

 ل «نايب افطع وأ ناتفص وأ

 هماحتلاو رحسلا اذكو ءاهل روعش ريغ نم راضملا هيف عقي مالظلا نأل ؛رارضلا يف ةدمعلا وه كلذ نأل :خل! ةثالغلا

 (نيلامكلا ريسفت) .اهرش هنأ ملعتل هب متح اذإو «ةثالثلا دشأ وه

 :تلق «ذوعتملا هب ذوعت ام لضفأب كربخأ ال الأ :لاق دلك هللا لوسر نأ رماع نب ةبقع نع يور :خلإ سائلا ةروس
 ىلإ ىوآ اذإ دك هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نعو ؛"سانلا بري ذوعأ لقو «قلفلا برب ذوعأ لق" :لاق ؛ىلب

 "سانلا برب ذوعأ لق"و "قلفلا برب ذوعأ لق"و "دحأ هللا وه لق" أرقو ءامهيف ثفنف هيفك عمج ةليل لك هشارف
 اهنعو ؛تارم ثالث كلذ عنصي .هدسج نم لبقأو .ههجوو هسأر اممك أدبي ء«هدسج نم عاطتسا ام اممب حسم مث

 هيلع امهأرقأ تنك هعجو دتشا املف «ثفنيو نيتذوعملاب هسفن ىلع أرقي ىكتشا اذإ ناك دك هللا لوسر نأ اضيأ

 (لمجلا ةيشاح) .امهتكرب ءاحر ؛هديب هنع حسمأو

 ةيشاح) .عبس ةنس ةنيدملاب يهو ءرحسلا ةعقاو لوزنلا ببس نأ نم مدقت امل حيحصلا وهو يأ :ةيندم وأ

 نود ادرف صخت ال هيهاونو نآرقلا رماوأ نأل ؛هتمأ نم هريغ لوانتيو دلو يبلل رمألاو نصحتأ يأ :ذوعأ (يواصلا

 تاثدحملا عيمج بر ناك نإو ركذلاب مهصخو :"بيطخلا" ةرابع :خلإ ركذلاب اوصخ (يواصلا ةيشاح) .درف

 نم ةذاعتسالاب رمأ هنأ :يناثلا ءاومظع نإو ممل بر هنأ مهركذب ملعأف ءنومظعي سانلا نأ :امهدحأ «نيرمأل

 ظ (لمجلا ةيشاح) .مهنم ذيعي يذلا وه هنأ مهركذب ملعأف مهرش

 (نيلامكلا ريسفت) .ناسنالل الإ نوكي ال ةروسلا كلت يف هنم ذاعتسملا ردصلا ةسوسو نإف يأ :مهرودص يف

 اذإ مث «ةيبرتلا عاونأ نم هدهاش امل ابر هل نأ فرعي الوأ ناسنإلا نأ كلذو «عيدب بيترتلا اذه :خلإ سانلا هلإ

 نأ قحتسي هنأ فرع هلمأت دادزا اذإ مث كلملا وهف «هريغ نع نيغ هقلخ يف فرصتم برلا اذه نأ فرع لمأت

 (يواصلا ةيشاح) .هادع ام لك هيلإ رقتفملا .هاوس ام لك نع ىئغلا الإ دبعي ال هنأل ؛دبعي



 يمس ناطيشلا يأ ِساَوَسَوْل ّرَش نِم .نايبلل ةدايز امهيف هيلإ فاضملا رهظأو
 .هللا ٌركذ املك بلقلا نع رخأتيو سدخي هنأل :2) سائلا هل هتسبالم ةرثكل ثدحلاب 0 5 2 5 1 5 هج م 7 5-6 ١

 َنِم .هللا ركذ نع اولفغ اذإ مميولق يراّثلا ِروُدُص ىف ُسوَسَوَي ىِذّل

 :ىلاعت هلوقك «يسنإ وأ نيج هنأ سوسوملا ناطيشلل نايب :2: ِساَنلََو ةّنجلا

 ."ساوسولا" ىلع فطع "سانلاو" هل نايب "ةنحلا نم" وأ «#ٌنجلاَو سنإلا َنيِطاَيْشإ

 سوسوي ال سانلا نأب لوألا ضرتعاو «نيروكذملا هتانبو ديبل رش لمشي لك ىلعو

 ا سانلا نأب بيجأو «نجلا مهرودص يف سوسوي امنإ «سانلا مهرودص يف

 ىلع لدي رامضإلا ماقم يف راهظإلا :ليقو .هركذ قبسل ؛هرامضإ رهاظلاف الإو يأ «نايبلل ةدايز :خلإ هيلإ فاضملا رهظأو
 ىلإ نوحاتحما مهنأل ؛بابشلا :يناثلابو ؛هيلع لدي ةيبوبرلا نيععمو ؛لافطألا لوألا سانلاب دارملاف «راركت ال :ليقو «ميظعتلا .

 (نيلامكلا ريسفت) .هفلكت ىفخي الو هللا ىلإ نوهجوتملا نودبعتملا مهفأل ؛خويشلا :ثلاثلابو ,مهسوسوي نم
 ةثالثب هتاذ ةروسلا هذه يف ىلاعت هللا فصو يف ةمكحلا ام :تلق نإ «"ذوعأ"ب قلعتم :ساوسولا رش نم

 لعجو دحاو فصوب هتاذ فصو هنأل ؛كلذ سكع اهلبق ةروسلا يفو ءادحاو ائيش هنم ذاعتسملا لعجو ,فاصوأ

 ناك نإو انهو «ندبلا رهاظ يف رضت رومأ هنم ذاعتسملا ةمدقتملا ةروسلا يف نأب بيحأ ؟ءايشأ ةعبرأ هنم ذاعتسملا

 دوصقملل ةليسو ندبلا ةمالسو «هنم ةذاعتسالاب متهي حورلا رضي ناك امو حورلا رضي هنأ الإ ادحاو ارمأ

 (ام ريغتب يواصلا ةيشاح) .هيلع مدق اذهو حورلا ةمالس وهو «تاذلاب

 ردصم مساف الإو «هنازوأ نم حتفلاب "لالعف'" حص نإ ردصم وهف ةلزلزلاو لازلزلاك ةسوسولا :خلإ ساوسولا
 ف هسوسو هنأكف يأ "هل هتسبالم ةرثكل" :هلوقو ءردصملا يأ :ثيدحلاب يم (نيلامكلا ريسفت) .نجللا ليحل

 (يحركلا ريسفت) ."فاشكلا" هلاق ءساوسولا وذ ديرأ وأ هيلع فكاع وه يذلا هلغشو هتعنص األ ؛هسفن

 "نايبلا حور" يفو «رحأت :هنع سنخ :"راتحملا" يفو (حارصلا) .رحأتيو ىراوتي نأ هتداع يذلا :سانخلا :سانخلا

 :ثيدحلا يفو :خلإ سخي .بلقلا يف ركذلا رون لصح امهم هيبقع ىلع صكني هنأل ؛سانخلاب يمس كلذلو

 (نيلامكلا ريسفت) .سوسو لفغ اذإو سنح هبر دبعلا ركذ اذإف مدآ نبا بلق ىلع مثاج ناطيشلا
 .حورلاو رسلاو بلقلاب هللا ركذ يسانلا يأ :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يف لاق اذلو :خل! اولفغ اذإ

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع فوطعملا سانخلا يف يناثلا ىلعو «ساوسولا يف لوألا ىلع لحدي هنأ الإ يأ :لمشي



 ةحتافلا ةروس فيلد نوثالغلا ءرجلا

 هيف تبثتو ؛بلقلا ىلإ مهتسوسو لصت مث ,رهاظلا يف مهي قيلي ىنعمب ًاضيأ نوسوسوي

 .ملعأ هللاو ءكلذ ىلإ يدؤملا قيرطلاب

 ىلإ 'نيذلا طارص" ةعباسلاو اهنم تناك نإ ةلمسبلاب تايآ عبس ةيكم ةحتافلا ةروس

 اههوأ يف ردقيو ءاهرخآ ىلإ "بوضغملا ريغ" :ةعباسلاف اهنم نكت مل نإو ءاهرخآ
 دابعلا لوعي ص هنوكب هل ابسانم "دبعن كايإ" لبق ام نوكيل ؛"اولوق"

 مركبا ةظكيعل لو

 هللا ىلع ءانثلا اب دصق ةيربخ ةلمح هل دكا © ميِحّرلا نيَمحَيلا هللا مس

 .هودمحي نأل قحتسم وأ قلخلا نم دمحلا عيمجل كلام ىلاعت هنأ ىلع امفومضع

 سنإلا نم قلخلا عيمج كلام يأ 7 َتيِمَّلَعْلا بمر قحب دوبعملا ىلع ملع "هللا"و
 ,سنإلا ملاع :لاقي ملاع هيلع قلطي مهنم لكو ,مهريغو باودلاو ةكئالملاو نجلاو
 ا مييييييييييييي.اث.......... هه يف بلغو كلذ ريغ ىلإ نجلا ملاعو

 يف اهتوبث ىلإ يأ «كلذ ىلإ لصوملا يأ "يدؤملا" :هلوقو ءعمسلاك "قيرطلاب" :هلوقو «ةميمنلاك :مهب قيلي ىنعمب
 هانلزنأ ام :ليق هنأك ؛ةنسح ةراشإ ةروسلا هذمي نآرقلا مامت ىلإ كلذب راشأ :ملعأ هللاو (لمجلا ةيشاح) .بلقلا

 ناعذإلا عم امي ملكتلاب دمحلا لوصحل ؛نيعم ةيئاشنإو اظفل يأ :ةيربخ ةلمج .ائيش هدعب بلطت الف ءفاك ةنسح

 برلا رسف :خلإ كلام يأ (يحركلا ريسفتلا) .ءانثلا ءاشنإ امي دصق يأ "ءانثلا اب دصق" :لاق امك ءاملولدمل

 "”نيدلا موي كلام" :هلوقو ءكلذ يف فرعلل ؛يبرملا ئئعم. لصألا يف برلا ناك نإو ءيرشخمزلل اعبت كلاملاب

 (نيلامكلا ريسفت) .هنأشب ءانتعالل ؛ميمعتلا دعب صيصخت

 هل نوكي ال ثيحب هللا ىوس ام عومجمل امسا سيلو قلاخلا هب ملعيل سنح لكل مسا ملاعلا نأ نيعي :خلإ مهريغو

 نأ عم ةلق عمج عمج امنإو :يبيطلا لاق :خلإ هعمج يف بلغو (نيلامكلا ريسفت) .هعمج عنتميف ءءازجأ لب دارفأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هناحبس هتمظع بنج يف نوليلق اورثك نإو مهنأ ىلع اهيبنت ؛ةرثكلا عمجب نايتإلا رهاظلا
 نونلاو ءايلاب هعمج اذه لحألو ؛مهفرشل ابيلغت ؛لوقعلا يوذ ماقم لوقعلا يوذ ريغ ميقأ نعي :هعمج يف بلغو

 .لوقعلا يوذ عمج وه يذلا



 ةحتافلا ةروس فيا نوثالعلا ءرجلا

 .هدجوم ىلع ةمالع هنأل ؛ةمالعلا نم وهو مهريغ ىلع ملعلا ولوأ نونلاو ءايلاب
 ريدلا موي ِكِلَم .هلهأل ريخلا ةدارإ يهو ,ةمحرلا يذ يأ - يخل محل

 هلل الإ | دحأل هيف ارهاظ كلم ال هنأل ؛ركذلاب صخو «ةمايقلا موي وهو «ءازجلا يأ

 يف هلك رمألا كلام هانعمف "كلام" أرق نمو هلل مويلا كلملا نمل :ليلدب ىلاعت

 ةفص هعوقو حصف ؛"بنذلا رفاغ'ك امئاد كلذب فوصوم وه وأ «ةمايقلا موي

 هريغو ديحوت نم ةدابعلاب كصخن يأ 2 ار وبا ةفرعمل

 هيلإ اندشرأ أ 3 َمِقَتَسُملا طّرَصلا ا اًنده .: اهريغو ةدابعلا ىلع ةنوعملا بلطنو
 بلطب :ةحسن قو

 ا او وبنو راع اما طق ناو اس نا كك تعم َمِهيَلَع 2 ا 10 :هنم لدبيو

 يلا ةلآلا ءامسأ يف ءيجي ام اريثك لعافلا :بغارلا لاق ,ءيشلا هب ملعي امل مسا :ملعلا نم ليقو :خلإ ةمالعلا نم

 ريسفت) .هعناص ىلع ةلالدلا يف ةلآلاك هنوكل ؛ةغيصلا هذه ىلع هئانب لعجف 0 متاخلاك ءيشلا امب لعفي

 يف ةمحرلاو «ةريثكلا ةمحرلا يذ يأ ءمحر نم ةغلابملل اينب "ميحرلا نمحرلا" نأ ىلإ راشأ :ةمحرلا يذ (نيلامكلا

 امك اهتياغ ىلع لمحتف «ىلاعت هقح يف ليحتست رابتعالا اذه يهو «ريخلاو لضفتلا يضتقت بلقلا يف ةقر :لصألا
 وه كلملا امأ ؛كلملا نم ذوحخأم :كلام (يحركلا ريسفتلا) .اهرئاظنك نينمؤملا هلهأل ريخلا ةدارإ يهو :لاق

 (يواضيبلا ريسفت) .كلملا نم ذوخأم «نيرومأملا يف يهنلاو رمألاب فرصتملا
 ريغ ةفاضإ لعافلا مسا ةفاضإ :لاقي امع باوج اذهو .فلألاب اكلام هنوكب يأ :كلذب فوصوم وه وأ

 امهنأ :"فاشكلا" يف امك :هحاضيإو «ةفرعملل افصو هعوقو غاس فيكف «فيرعتلا نئيعم ةيطعم نوكت الف «ةيقيقح

 ام :كلوقك «لاصفنالا ريدقت يف ةفاضإ تناكف «لابقتسالا وأ لاحلا لعافلا مساب ديرأ اذإ ةيقيقح ريغ نوكت امنإ

 كلام ديز :كلوقك رمتسم نامز وأ ءسمأ هدبع كلام وه :هلوقك يضاملا يعم دصق اذإ امأف ءادغوأ ةعاسلا كل

 ريغ هنأ يأ ."نيدلا موي كلام" يف ئيعملا وه اذهو «لاق ديبعلا ىلوم :كلوقك «ةيقيقح ةفاضإلا تناكف «ديبعلا

 هلعف نامز ىلإ لعافلا مسا ظفل ةفاضإ باب نم هنأ :لصاحلاو .مومعلا هب دارملا نإف «بنذلا رفاغك نامزب ديقم
 .ةفرعملل ةفص هعوقو حصف «فيرعتلا ديفت ةضحم ةفاضإلاف «مويلا كلذ يف مامإلا يأ بيطخلا ةعمجلا مامإ :لوقت

 ؛لعفلا مومع رسفملا راتخاو ءيطعي نالف :وحن ؛مومعلا ىلع ةلالدلل ؛لوعفملا فذحف .«تامهملا نم يأ :مهيلع

 "فاشكلا" بحاص راتخاو «هاوس امث ىلاعت هيلإ عاطقنالاو .هسفن نع ةوقلاو لوحلل ىفنأو لمشأو رهظأ هنأل

 (نيلامكلا ريسفت) .ةدابعلاب ةناعتسالا صيصخت



 ةحتافلا ةروس فض نوثالثلا ءزجلا

 ريغو اّلَو دوهيلا مهو َرِهْيَلَع ٍيِموْضْعَمْلَآ ِربَغ هتلصب "نيذلا" نم لدبيو «ةيادهلاب

 «ىراصن الو ادوهي اوسيل نيدتهملا نأ ةدافإ لدبلا ةتكنو ؛ىراصنلا مهو © َنيْلاَضلآ

 هلآ ىلع و دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «بآملاو عجرملا هيلإو «باوصلاب ملعأ هللاو

 دمحلاو «نيدلا موي ىلإ نيمزالتم «نيمئاد امالسو ةولص نيرهاطلا نيبيطلا هباحصأو

 0 .تيملاعلا هنن

 دافملا يفنلا ديكأتل ةلص ال ءاهدعب ام ىلع امارعإ رهظ ةفص يهف «"ريغ" نعم "ال" نأ ىلإ هب راشأ :نيلاضلا الو

 ةرابعو "ريغ": عع. يه نييفوكلا دنعو «ديكوتلل ؛نييرصبلا دنع ةدئاز ا :"كرادملا" يفو "ريغ" نم

 .نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ال :لاق هنأكف ,يفنلا يعم نم "ريغ" يف ام ديكأتل ؛ةديزم "ال"و :"يواضيبلا"



 فروا

 نأ ملل لرجأ ىرز
 ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا عوضوملا

 ل ا نورشعلاو سداسلا ءزجلا 58 دل فسا نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ا و ا نورشعلاو عباسلا ءزجلا قل لا ا طخامولا نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 2 ا م نورشعلاو نماثلا ءزجلا 11 ا نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ااا 0 0 نورشعلاو عساتلا ءزجلا 0 نورشعلاو عبارلا ءزحلا

 1 لا الف نونالثلا ءزجلا 5 ا نورشعلاو سمانلا ءزجلا

 رم نأ مثار
 ةحفصلا عوضولم لا ةحفصلا عوضولم لا

 ا 0111 ةيئاحلا ةروس ا واو مورلا ةروس

 ا ا 0 فاقحألا ةروس 0 نامقل ةروس

 1 ما عاما نق لاتقلا ةروس 5 ا لاا ةدجسلا ةروس

 0000 ذة حتفلا ةروس 3 ا لا بازحألا ةروس

 51 تارجحلا ةروس م ا أبسلا ةروس

 ل ا ق ةروس 00 ا رطاف ةروس

 اا تايراذلا ةروس اا ا سي ةروس

 1 4 ل طعوس ع اج ماا روطلا ةروس 112 ل تافاصلا ةروس

 1 و ا ل ولا محجنلا ةروس 0 ا ص ةروس

 ا رمقلا ةروس 5 رمزلا ةروس

 0 0 0 1 نمحرلا ةروس 6 ا و ا رفاغلا ةروس

 هه وك تا وعا ةذوو م محط ةعقاولا ةروس 000 0 تلصف ةروس

 111 ا لا ديدحلا ةروس ا ىروشلا ةروس

 0 1 ةلداجملا ةروس 7 فرحزلا ةروس



 فرخ
 21 مو طال ودود ار لا ةيشاغلا ةروس تنفع ...ي.................... ةنحتمملا ةروس

 ا و ورا ماو رجفلا ةروس هناي . نا كامو ا قا حدا موقنتا رو ئئاطملا ١ روف

 1 دلبلا ةروس هأ) 6 ا ......................... ةعمجلا ةروس

 11010110 سمشلا ةروس 6167 قانا نا 0 م هنعمل نيقفاتملا ةرؤبع

 )إ”ظ5ظ##*ش 00000 ليللا ةروس 54 ا اا ا نام وياشقلا ةرؤس

 113111 ىحضلا ةروس ه8: ' جا فاما نط دع محا قالطلا ةروس

 1110 حرشن ملأ ةروس جالا ل كلل نعمل ند ع معرجتلا ةروس

 11 ا عل دب ع اناا نيتلا ةروس ه4 ٠ نوماس وو للطملا هوو

 )00000 أرقا ةروس هوا تمم د للا 1511 ال ةروتم
 طش ردقلا ةروس هدا و اا اتوا ناماج ةقاقحلا ةووس

 2ظ*#*070 0 ةنيبلا ةروس هاله ........................ جراعملا ةروس

 000 تلزلز ةروس ©الال . 000.0. .....2.2.....حول ةروس

 0 خد خلو تايداعلا ةروس 8 أ الا قالا الادلاء او قرخطملا ةوونش

 ا ا ا ع و ةعراقلا ةروس ةاقع . وما تس نوح 3و دسم سزملا :ةرونغ

 ا م م دا رثاكتلا ةروس قا“ و و م ا علو قواد رتدجلا ةراوس

 ا ل ا املا هاو رصعلا ةروس .الا ..........................  ةمايقلا ةروس

 1 ا مرا ةزمهلا ةروس ا و و وو مو تال امل ال | 6 روع

 ق0 درج < هيلع جا و عقلا هعمل ليفلا ةروس ا وي حال ادت يد كتاثاس رملا ةراوس

 0000 ا شيرق ةروس 5 اا وقنا د واحو نيو ءلدعلا 9 لوف

 1550717 نوعاملا ةروس ل ا حب تئاعتزانلا 8 روس

 ا رثوكلا ةروس 6 لا وع ةروس

 1ك 0 نورفاكلا ةروَض ا ا رنا ا شوا وووكتلا ةروس

 22 0 0 08 رصنلا ةروس "هنا 0.00.0... ............ راطقتالا ةروس

 ول عا خا بهل يبأ ةروس ع6 ....................... نيففطملا ةروس

 000001 صالخإلا ةروس هيأ ب مما اسلام قاقشلالا ةرون
 50 قلفلا ةروس 1 ااا اشو اا اة انو جوربلا ةروش

 1ظ1ظه 00010 سانلا ةروس و ل و احا قراطلا ةروس

 0 ةحتافلا ةروس هي ا ا ماو ب هروح ىلع ألا ةزاوتف



 رول تر نرش خط
 نا ىلوعريفت
 ( لتك) مالسالا ميت ماعلا تاعمج ماك الا تايطخ

 ىز.تلكغ عرش وج لسخ | (يبعةاكذيم) مثالا بز
 ( تح نضت) روز قا“ | (يبيحتنك دف ملا ب زحل

 (موسمود«لوا) ل آرقلا لال

 روك راك بكب
 نيملسأ سايح تررشاعملا باد

 ريعساااز عربيا يلح
 بالا ةضور لامئالاءازج

 لاضف | (نيرياديدب)(اانجو) ماي
 رؤملفلا نيحم | ( يما( ب بحت ىديص) منال بزل
 لوسرلا ثييرع ف لوصاار مخ | (ىب »يبيت فير مشا ب زحل

 لوصالا نمش ( موس: مود« لوا) ناارقلا لاسل حراتفم

 قطنما رست هدعاق ناسآ اكن اي ىف رع

 لمد ماو هرعات ناسآ اكن اي ز ىراف

 بوك ا مالسا رراح

 وخأ ملع ( ني رخآ. نيلوا) فرصلا مع

 نارقلا لام دداصملا ةوفصيل ع

 ىرتبلاليبمس | .نونسريعرا لج عملكلا ماج
 د اقعلا ميت موس موو« لن ملعم كلر

 تايباحصلار يس مم

 مم أدبي اهبرك
 قف لوصأ ناس

 دلج/روكذ راك
 كثييداعا نت مس ءاركا

 لامعا لئاضف ( موس: مدد« لوا) نلارقلا نلاسل حرافم

 ين
 اوما عم (مداهج) عمايل رع
 رمضوك ري فرص
 باول الار يست

 ةدلجم ةنولم ةعوبطملا
 (نيدلجم دمحم مامإلل أطوملا | (تادنجمبر ملسمل حيحصلا

 (تادلجم4) حيباصملا ةاكشم (تادلجمم) ةيادهلا

 يواضيبلا ريسفت | ١ نآرقلا مولع يف نايبتلا
 ثيدحلا حلطصم ريسيت دئاقعلا حرش

 مظعألا مامإلل دنسملا | (تادلجم» نيلالجلا ريسفت

 يماسحلا (نيدلجمر يناعملا رصتخم

 (نيدلجمر راونألا رون ةيديعسلا ةيدهلا
 (تادلجم#”) قئاقدلا رنك يبطقلا

 برعلا ةحفن يشاشلا لوصأ

 حاضيإلا رون هغيصلا ملع بيرعت
 ةحضاولا ةغالبلا

 يوقم نوترك ةنولم
 يتفملا مسر دوقع حرش

 ريبكلا زوفلا ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 حاتفملا صيخلت ةاقرملا
 ةغالبلا سورد نيبلاطلا داز

 ةيفاكلا وحنلا لماوع

 ملعتملا ميلعت وحلا ةياده
 لوصألا ئدابم يجوغاسيإ
 ةفسلفلا ئدابم لماع ةئام حرش

 يفاشلا رصتخم عم يفاكلا نتم

 (نيرامعلاو ةصالخلا عم) وحنلا ةياده

 ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس

 يوقم نوترك /ةدلجم ةنولم
 يذمرتلل عماجلا كلام مامإلل أطوملا

 يبنتملا ناويد ةسامحلا ناويد
 عبسلا تاقلعملا حي ولعلاو حيض وعلا

 ةيريرحلا تاماقملا يماجلا حرش

 ظوماعك_زد ظهعاتول
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